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FONIAUDIÓLOGO 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira 

complementar. 

 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  d) Todas estão corretas. 
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12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se 

habilitem a seus programas é necessário: 

 

a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d) Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

14. A representação total dos Conselhos de Saúde deve ser: 

 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

público. 

b) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público ou privado). 

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________ leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 

Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
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previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  

a) universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, 

com participação dos trabalhadores e dos empregadores. 

 

18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

20. As Comissões Intergestoras pactuarão, EXCETO: 

 

a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada 

nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, 

referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 

serviços de saúde entre os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da 

organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão 

institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo 

com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, 

estabelecendo as responsabilidades coletivas. 
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21. A iniciativa privada ________________do SUS 

a) Poderá participar. 

b) A critério da Secretária Municipal de Saúde, poderá participar. 

c) Não poderá participar.     

d) Poderá financiar, mas não poderá participar. 

 

22. As Comissões Intergestoras Bipartides são compostas de maneira paritária por:  

a)Representantes do Ministério da Saúde e do COSEMS. 

b)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os prefeitos das principais cidades. 

c)Representantes do Ministério da Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde. 

d)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os COSEMS. 

 

23. No que diz respeito à elaboração de um plano de saúde, as propostas metodológicas 

que se fundamentam no enfoque estratégico-situacional estão organizadas segundo os 

momentos explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. São passos para a 

elaboração do plano de saúde, por ordem: 

 

a) Análise situacional, definição de objetivos do plano, construção dos módulos 

operacionais/análise de viabilidade, gerenciamento da execução: programação-

orçamentação, relatório anual de gestão. 

b) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/definição de objetivos, 

gerenciamento da execução. 

c) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/análise de viabilidade, 

gerenciamento da execução: programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

d) Análise situacional, definição de objetivos do plano, gerenciamento da execução: 

programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

 

24. Na abordagem da temática “Avaliação dos serviços de saúde”, Donabedian é citado 

pelos estudiosos em gestão da qualidade da assistência. Em relação aos pilares da 

qualidade de Donabedian, marque a opção INCORRETA: 

a) Eficácia: resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. Diz respeito à 

melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática cotidiana. 

Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente especificada 

como sendo o grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, alça-se ao 

nível de melhoria da saúde que os estudos de eficácia têm estabelecido como 

alcançáveis.  

b) Aceitabilidade: é a aceitabilidade do ponto de vista da sociedade ou 

comunidade. 

c) Eficiência: inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e 

efetivas, a mais eficiente é a de menor custo.  

d) Otimidade: é o cuidado relativizado quanto ao custo (do ponto de vista do paciente).  

 

25. Sobre a avaliação miofuncional oral é CORRETO afirmar que: 

a) O espelho de Glatzel é um recurso clínico utilizado no diagnóstico do modo 

respiratório, possibilitando ao fonoaudiólogo o conhecimento do impedimento orgânico 

ou não das vias aéreas superiores. 
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b) A visualização de marcas dentárias na língua e mucosa lingual, é indicativo de 

mordida cruzada posterior apresentando como consequência uma mastigação unilateral. 

c) A mensuração dos terços da face, com o uso do paquímetro, possibilita ao 

fonoaudiólogo identificar com precisão a tipologia facial e verificar o predomínio 

do sentido de crescimento facial. 

d) A mobilidade de lábios e língua é avaliada durante a mastigação e deglutição 

possibilitando a verificação de sua funcionalidade. 

 

26. Relacione as diversas formas de deglutir a seus fatores etiológicos:  

 

(1) Deglutição com movimento 

de cabeça 

(     ) Decorrente do aumento do distanciamento do 

eixo vertical ou horizontal entre os dentes 

inferiores e superiores. 

 

(2) Deglutição com interposição 

de lábio inferior 

(     ) Decorrente do excesso de força da parte média da 

língua contra o palato. 

 

(3) Permanência de resíduos 

após a deglutição 

(     ) Decorrente de uma mastigação ineficiente. 

 

 

(4) Deglutição com interposição 

lingual 

(     ) Decorrente de flacidez do músculo bucinador, 

diminuição de saliva na boca e alteração de 

mobilidade e propriocepção. 

 

(5) Deglutição com ruídos (     ) Decorrente de mordida aberta, amigadalas 

hipertrofiadas. 

 

a) 34521 b)53142  c)25134  d)12345 

 

27. Nos quadros clínicos de distúrbio miofuncional oral associado a desvio fonético é 

CORRETO afirmar que:  

 

a) Deve-se iniciar a terapia pela correção do desvio fonético devido esta proporcionar 

ao paciente uma maior consciência das estruturas do sistema estomatognático 

facilitando a correção da articulação. 

b) O desvio fonético pode ser uma consequência do distúrbio miofuncional oral, 

desse modo ao corrigirmos a postura, tônus e mobilidade dos órgãos 

fonoarticulatórios poder-se-á adequar indiretamente a fala do paciente. 

c) A correção da mastigação fortalezará a musculatura facial melhorando a mobilidade 

gerando assim a correção do distúrbio fonético. 

d) Na terapia do desvio fonético deve-se realizar um trabalho auditivo inicial e depois 

enfocar a propriocepção, ao contrário da terapia para os distúrbios miofuncionais orais 

que necessariamente inicia-se com o trabalho propioceptivo. 

 

28. A musculatura intrínseca da laringe é responsável pelo alongamento, encurtamento, 

adução e abdução das pregas vocais.  Os músculos que participam de alguns destes 

movimentos são: 

 

a) Cricoaritenoídeos posteriores são responsáveis pela abdução e o tiroaritenóideos 

pelo encurtamento e consequente voz grave. 
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b) Cricoaritenoídeos posteriores são responsáveis pela adução, sendo os 

cricoaritenóideos laterais e ariaritenóideos responsáveis pela abdução. 

c) Os tiroaritenóideos são responsáveis pelo alongamento, promovendo a voz aguda e o 

cricotireóideos pelo encurtamento, favorecendo os graves. 

d) os cricoaritenóideos laterais e ariaritenóideos responsáveis pela adução e os 

cricotireoídeos pela adução do setor central das pregas vocais. 

 

29. Um paciente sofreu uma lesão periférica unilateral do nervo laríngeo inferior. 

Assinale a afirmativa que descreve as possíveis alterações vocais deste paciente 

decorrente desta lesão. 

 

a) Voz soprosa, nasalidade, aspiração e refluxo gastro-esofágico. 

b) Voz rouco-soprosa, agudos preservados, ausência de reflexo de vômito, tosse 

improdutiva. 

c)Voz soprosa, agudos preservados, ressonância laringofaríngea, tosse 

improdutiva. 

d )  Voz bitonal, nasalidade, dificuldades nos agudos, insalivação. 

 

30. Sobre o desenvolvimento da laringe e da voz, assinale a opção CORRETA: 

 

a)No lactente a laringe encontra-se mais rebaixada e menos consistente que no adulto. 

b)Durante a muda vocal, que é um processo patológico, a laringe se congestiona e a 

qualidade vocal torna-se diplofônica. 

c)Na terceira idade a laringe descende devido à perda de força dos músculos 

supra-hióideos. 

d)A presbifonia, definida como envelhecimento da voz, é um processo patológico. 

 

31. A qualidade da voz depende da estrutura das pregas vocais vibrantes, assim: 

 

a) a voz soprosa indica irregularidade de vibração da mucosa das pregas vocais. 

b) a voz crepitante encontra-se dentro do registro elevado 

c) a voz áspera está relacionada à rigidez de mucosa e com freqüência fundamental 

elevada. 

d) a voz diplofônica é aquela empregada pelo homem após a muda vocal. 

 

32. Paciente, 39 anos, gênero masculino, militar e técnico de futebol. Queixou-se ao 

fonoaudiólogo de “voz apertada e rouca”. Foi encaminhado pelo otorrinolaringologista 

para realizar reabilitação vocal devido à presença de granuloma laríngeo na apófise 

vocal da prega vocal direita. Relatou tensão no pescoço, pigarro e cansaço ao falar. Tem 

carga horária maior que 40h. Queixa-se de má digestão e azia. Baseado no quadro 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Trata-se de um quadro de disfonia organofuncional. Poderão estar presentes os 

seguintes sintomas: voz rouca de grau severo, pitch muito grave, registro basal e 

gama tonal monótona. 

b) Trata-se de um quadro de disfonia funcional. Poderão estar presentes os seguintes 

sintomas: voz rouca de grau leve, pitch agudo, registro basal e ataque vocal soproso. 

c) Trata-se de um quadro de disfonia orgânica. Poderão estar presentes os seguintes 

sintomas: voz rouca de grau severo, loudness forte, ataque vocal soproso e tempo 

máximo de fonação com média de 27 segundos. 
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d) Trata-se de uma quadro de disfonia orgânica . Poderão estar presentes os seguintes 

sintomas: voz tensa-estrangulada, loudness fraca, registro modal, com relação s/z de 0,6. 

 

33. Marque a alternativa CORRETA em que exemplifique a conduta adequada para os 

casos referidos: 

 

a)Uma telefonista realizou um exame laringoscópico há 07 (sete) meses, acusando fenda 

triangular médio-posterior e hiperconstrição de vestíbulo. A reabilitação vocal deverá 

ser iniciada sem a necessidade de um novo exame imediato.  

b)Um carteiro referiu que sua voz está com “muito sopro”. Ao realizar uma avaliação 

fonoaudiológica, foi observado que a relação s/z foi de 0,6 e os tempos máximos das 

vogais apresentou média de 09 segundos. 

c) Uma professora percebe que sua voz piora pela manhã, ao meio dia apresenta 

melhoras e ao início da noite surge quadro disfônico. Sobre os possíveis achados da 

consulta fonoaudiológica pode-se encontrar alergias matinais e abuso vocal no 

decorrer do dia. 

d)Um advogado refere que sua articulação é muito “fechada”. Dos achados da avaliação 

fonoaudiológica relacionados à sua queixa, o advogado poderá apresentar loudness 

elevada, pitch agudo e ressonância laringofaríngea. 

 

34. NULA 

 

35. Constrição labial, higiene vocal, massagens cervicais e sons de apoio nasais 

colaboram para o equilíbrio fonatório no seguinte quadro: 

 

a) Afonia psicogênica.  b)Falsete mutacional. 

c)Disfonia ventricular.  d)Paralisia laríngea paramediana unilateral. 

 

36. São exercícios que fazem evoluir o alongamento das pregas vocais em quadros de 

disfonia hipercinética: 

 

a) Som basal, hiperagudo e sons fricativos. 

b) Escalas musicais, hiperagudo e glissando. 

c) Som basal, sons fricativos e glissando. 

d) Escalas musicais, b prolongado e vocalização inspiratória. 

 

37. Como a disfonia pode se manifestar de diversas formas, para bem caracterizá-la 

Tarneaud(1955) sugere que a avaliação sintomatológica seja realizada sob cinco 

aspectos.Dessa forma relacione as colunas: 

 

(1) O que o paciente diz (  ) o gesto vocal 

(2) O que o clínico escuta (  ) as disestesias 

(3) O que o clínico vê (  ) a queixa 

(4) O que o paciente escuta (  ) a qualidade vocal 

(5) O que o paciente sente (  ) a percepção sonora 

 

a)12345  b)51234  c)42531  d)35124 
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38. Sobre um quadro de paralisia de prega vocal unilateral em posição intermediária, os 

princípios da reabilitação vocal sugere-se aplicar inicialmente os seguintes 

procedimentos: 

 

a) Empuxo suave, escalas musicais e controle pneumofônico. 

b) Mascaramento, treino auditivo, vocalização inspiratória. 

c) Fala salmodiada, empuxo sem ataques vocais bruscos, mudanças de postura de 

cabeça. 

d) Produções reflexas, deglutição incompleta sonorizada, desenvolver a       

hipertrofia das bandas ventriculares. 

 

39. Relacionado tipo de cirurgia e foco de reabilitação é CORRETO afirmar que: 

 

a) Na laringectomia parcial horizontal a prioridade o foco será na redução da frequência 

fundamental. 

b) Na laringectomia parcial vertical frontal o foco será na deglutição. 

c) Na laringectomia total com prótese fonatória o foco é na sonorização e sua 

estabilidade. 

d) Na laringectomia quase-total o foco é favorecer a emissão supra-glótica. 

 

40. Dentro das dislexias centrais(visão neuropsicológica), encontram-se subdivisões que 

são: 

 

a) Dislexia de superfície, dislexia fonológica e dislexia profunda. 

b) Dislexia profunda, dislexia atencional e dislexia literal. 

c) Dislexia por negligência, dislexia fonológica e dislexia atencional. 

d) Dislexia fonológica, dislexia literal e dislexia profunda 

 

41. Constituem princípios éticos da fonoaudiologia: 

 

I – O exercício da atividade em benefício do ser humano e da coletividade, mantendo 

comportamento digno sem discriminação de qualquer natureza. 

II – A atualização científica e técnica necessária ao pleno desempenho da atividade. 

III – A propugnação da harmonia de classe. 

 

a)I é falsa b)I e II são falsas c)II é falsas d)I , II e III são verdadeiras 

 

42.O ouvido médio contém, no seu interior, a cadeia ossícular perfazendo um total de 

03 ossículos. O nome desses ossículos são: 

 

a) Bigorna, falange e estribo. 

b) Estribo, martelo e tíbia. 

c) Martelo, tífia e bacia. 

d) Martelo, bigorna e estribo. 

 

43. Marque a alternativa que contém apenas as patologias do ouvido externo. 

a) Otomicose, erisipela do pavilhão e otite externa hemorrágica. 

b) Policondrite recidivante, otite externa estenosante e otite média latente. 

c) Otite média crônica simples, exostoses e rolha ceruminosa. 

d) Otite média tuberculosa, otite externa maligna e otomicose. 
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44. Assinale a alternativa correta a respeito das características da disgrafia, que é uma 

desordem de integração visual-motora. 

 

a) Não lê, mas encontra padrões motores para a escrita de letras, números e palavras. 

b) Possui senso de direção e equilíbrio 

c) Pode soletrar oralmente, mas não consegue expressar ideias, por meio de 

símbolos visuais, pois não consegue escrever. 

d) O indivíduo possui dificuldades visuais e motoras, mas consegue transmitir as 

informações visuais ao sistema motor. 

 

45. Com base no trabalho do Fonoaudiólogo na voz de profissionais como locutores, 

cantores, dentre outros, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) A avaliação da voz profissional durante o tempo real da emissão, pode oferecer 

informações exclusivas sobre o uso da voz, que, as vezes, não se consegue identificar na 

avaliação convencional clínica. 

b) uma boa análiseperceptivo-auditiva leva à compreensão do caso e fornece dados 

objetivos sobre a estabilidade dos ciclos glóticos e componentes de ruído na onda 

sonora, dispensando, assim, a avaliação acústica na voz profissional. 

c) Na avaliação fonoaudiológica, devem-se avaliar as diferenças extremas entre a 

qualidade vocal empregada na voz habitual e na voz profissional e o uso prolongado da 

qualidade vocal profissional. 

d) a análise dos fatores de risco nas vozes profissionais deve incluir tanto questões 

individuais como aspectos ambientais, nem sempre analisados suficientemente na 

clínica fonoaudiológica. 

 

46.Sobre a disartria, analise: 

 

I- Ocorre uma lentificação da velocidade da fala. 

II- Ocorrem dificuldades para iniciar e cessar movimentos. 

III- As dificuldades são mais acentuadas na produção das vogais. 

IV-  São comuns referências a problemas com sucção, mastigação e deglutição. 

 

a) I e IV estão corretas  b) II e III estão corretas 

c) I está errada   d) Todas estão corretas 

 

47. A voz _____________ é uma voz rude, desagradável ao ouvinte e esforço ao falar. 

 

a) Voz rouca.  b) Voz áspera.  c) Voz soprosa. d) Voz bitonal. 

 

48. A voz _____________ é uma voz ruidosa, altura e intensidade diminuídas. 

 

a) Voz rouca.  b) Voz áspera.  c) Voz soprosa. d) Voz bitonal. 

 

49. Acerca das características da gagueira idiopática, assinale V para verdadeiro e F 

para Falso. 

(    ) Surge na infância. 

(    ) Apresenta disfunção do sistema nervoso central. 

(    ) Representa cerca de 80% das gagueiras. 

(    ) Subdivide-se em 2 grupos: gagueiras linguísticas e gagueiras neurogênicas. 
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A sequência CORRETA é: 

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

 

50. Não é comunicação no processo de desenvolvimento da linguagem do bebê:   

 

a) Gesto.  b) Música.   c) Olhar.   d) Choro. 
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EDUCADOR FÍSICO 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente    b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito   d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira 

complementar. 

 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  d) Todas estão corretas. 
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12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se 

habilitem a seus programas é necessário: 

 

a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d) Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

14. A representação total dos Conselhos de Saúde deve ser: 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

público. 

b) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público ou privado). 

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________ leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 

Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
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previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  

a) universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, 

com participação dos trabalhadores e dos empregadores. 

 

18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

20. As Comissões Intergestoras pactuarão, EXCETO: 

 

a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada 

nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, 

referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 

serviços de saúde entre os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da 

organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão 

institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo 

com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, 

estabelecendo as responsabilidades coletivas. 
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21. A iniciativa privada ________________do SUS 

a) Poderá participar. 

b) A critério da Secretária Municipal de Saúde, poderá participar. 

c) Não poderá participar.     

d) Poderá financiar, mas não poderá participar. 

 

22. As Comissões Intergestoras Bipartides são compostas de maneira paritária por:  

a)Representantes do Ministério da Saúde e do COSEMS. 

b)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os prefeitos das principais cidades. 

c)Representantes do Ministério da Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde. 

d)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os COSEMS. 

 

23. No que diz respeito à elaboração de um plano de saúde, as propostas metodológicas 

que se fundamentam no enfoque estratégico-situacional estão organizadas segundo os 

momentos explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. São passos para a 

elaboração do plano de saúde, por ordem: 

 

a) Análise situacional, definição de objetivos do plano, construção dos módulos 

operacionais/análise de viabilidade, gerenciamento da execução: programação-

orçamentação, relatório anual de gestão. 

b) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/definição de objetivos, 

gerenciamento da execução. 

c) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/análise de viabilidade, 

gerenciamento da execução: programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

d) Análise situacional, definição de objetivos do plano, gerenciamento da execução: 

programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

 

24. Na abordagem da temática “Avaliação dos serviços de saúde”, Donabedian é citado 

pelos estudiosos em gestão da qualidade da assistência. Em relação aos pilares da 

qualidade de Donabedian, marque a opção INCORRETA: 

a) Eficácia: resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. Diz respeito à 

melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática cotidiana. 

Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente especificada 

como sendo o grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, alça-se ao 

nível de melhoria da saúde que os estudos de eficácia têm estabelecido como 

alcançáveis.  

b) Aceitabilidade: é a aceitabilidade do ponto de vista da sociedade ou 

comunidade. 

c) Eficiência: inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e 

efetivas, a mais eficiente é a de menor custo.  

d) Otimidade: é o cuidado relativizado quanto ao custo (do ponto de vista do paciente).  

 

25. São capacidades físicas condicionais, EXCETO:  

a) Força  b) Resistência   c) Velocidade   d) Equilíbrio 
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26. De acordo com a ciência da Educação Física, qual a alternativa abaixo NÃO 

apresenta um dos princípios básicos para execução de qualquer atividade física?  

 

a) Princípio da integralidade. b) Princípio da individualidade biológica. 

c) Princípio da especificidade. d) Princípio da continuidade.  

 

 

27. Há o desenvolvimento da ___________________ quando se realiza um programa 

de treinamento físico que tem como efeito a diminuição da frequência cardíaca e da 

pressão arterial. 

 

a) hipertofia muscular .   b) tempo de reação.  

c) resistência muscular localizada.   d) resistência aeróbia.   

 

28. Realizar movimentos com diferentes velocidades e manejar objetos utilizando 

contrações musculares de diferentes intensidades trabalha-se o(a): 

 

a) esquema corporal.   b) tônus muscular.  

c) lateralidade.   d) imagem corporal.  

 

29. Uma alimentação adequada possui alguns elementos como água e sais minerais, 

porém outros elementos se fazem necessários, como: 

 

a) Carboidratos e proteínas.      b) Proteínas, carboidratos e lipídios. 

c) Lipídios e proteínas.               d) Proteínas, lipídios, carboidratos e vitaminas. 

 

30. O que são músculos sinergistas? 

a) São os músculos responsáveis pela contração muscular. 

b) São os músculos que estabilizam a articulação para a realização do movimento. 

c) São os músculos que possuem ação oposta a contração muscular. 

d) São os músculos que contraem-se juntamente aos músculos agonistas. 

 

31. Camila está fazendo um treino de hipertrofia muscular. Por isso, precisa ingerir 

_______________ para contribuir para o crescimento muscular. 

 

a) Vitaminas  b) Aminoácidos  c) Proteínas  d) Sal e açúcar 

 

32. Contração muscular ocorre quando: 

 

a) A actina desliza sobre a miosina. 

b) A actina desliza sob a miosina. 

c) A acrina se liga à miosina. 

d) Todas estão erradas. 

 

33. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A circunferência da cintura deve ser aferida no momento da inspiração. 

b) As pregas cutâneas, se utilizadas para estimar gordura corporal total em pessoas 

aleatórias, levarão a uma subestimação do músculo e da gordura. 
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c) A circunferência muscular do braço avalia a reserva de tecido muscular (sem 

correção da área óssea). 

d) As quatro pregas cutâneas utilizadas pelo nutricionista para estimar gordura corporal 

são: prega cutânea bicipital, prega cutânea tricipital, prega cutânea abdominal e prega 

cutânea subescapular. 

 

34.  Sobre pregas cutâneas, marque a alternativa ERRADA. 

 
a) É uma medida que visa avaliar, indiretamente, a quantidade de gordura que existe no 

tecido subcutâneo e, a partir daí, poder-se estimar a proporção de gordura em relação ao 

peso corporal do indivíduo. 

b) O procedimento para medir a espessura da dobra cutânea é segurar firmemente, com 

o polegar e o indicador da mão esquerda, a dobra de pele e gordura subcutânea, 

destacando-a do tecido muscular seguindo o contorno natural da dobra cutânea de 

gordura. 

c) O audiômetro deve ser colocado cerca de 2 cm abaixo da pegada. 

d)Na Prega Cutânea Abdominal, a dobra é determinada paralelamente ao eixo 

longitudinal do corpo (eixo Z), dois centímetros à direita da borda da cicatriz umbilical, 

com o cuidado de não tracionar/puxar o tecido que constitui as bordas da referida 

cicatriz. 

 

35. A avaliação do estado nutricional é fundamental para a identificação daqueles 

pacientes sob risco nutricional. Inicialmente, devem-se buscar na história clínica as 

informações a cerca do diagnóstico e intercorrências clínicas, que podem afetar o estado 

nutricional do paciente ou serem consequências dele. Em seguida, buscam-se evidências 

objetivas deste estado nutricional (antropometria, avaliação clínica e dados 

bioquímicos), além das intervenções terapêuticas com interações nutricionais e, 

finalmente, a descrição do padrão alimentar ou o tipo de dieta que o paciente está 

ingerindo no momento da avaliação. Outros aspectos que deverão ser verificados são: 

 

(    ) Capacidade física para ingestão de alimentos. 

(    ) Possível interação droga-nutriente. 

(    ) Presença de transtornos alimentares. 

(   ) Outras alterações, como dispepsia, constipação intestinal, etc. 

 

A sequência CORRETA é: 

 

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

 

36. As fibras alimentares podem ser definidas como um conjunto de substâncias 

derivadas de vegetais que são resistentes à digestão e absorção no intestino delgado 

humano, com fermentação completa ou parcial no intestino grosso. Ou seja, a fibra é 

uma parte do alimento que não é absorvida e passa direto pelo intestino. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) orienta o consumo diário de 20 a 35g de fibras, das quais 5 a 

10g solúveis. Dentre as fibras solúveis, destaca-se: 

 

a) A betaglucana por sua importante contribuição no aumento da glicemia e na 

redução da síntese do colesterol hepático. 

b) A betaglucana por sua importante contribuição na redução da glicemia e no 

aumento da síntese do colesterol hepático. 
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c) A betaglucana por sua importante contribuição na redução da glicemia e da 

síntese do colesterol hepático. 

d) A betaglucana por sua importante contribuição no aumento da glicemia e da síntese 

do colesterol hepático. 

 

37. Os jogos podem ser: 

 

a) Recreativos e Esportivo. 

b) Competitivo e Recreativo. 

c) Lúdico e Esportivo. 

d) Cooperativo e Esportivo. 

 

38. O exercício profissional em Educação Física pautar-se-á pelos seguintes princípios:  

 

a) O respeito à vida, à dignidade, à integridade e aos direitos do indivíduo. 

b) a sustentabilidade do meio ambiente. 

c) a ausência de discriminação ou preconceito de qualquer natureza; 

d) Todos estão corretos. 

 

39. São responsabilidades e deveres do Profissional de Educação Física, EXCETO: 

 

a) promover uma Educação Física no sentido de que a mesma se constitua em meio 

efetivo para a conquista de um estilo de vida ativo dos seus beneficiários, através de 

uma educação efetiva, para promoção da saúde e ocupação saudável do tempo de lazer.  

b) zelar pelo prestígio e supervalorização da Profissão, pela dignidade do 

Profissional e pelo aperfeiçoamento de suas instituições. 

c) assegurar a seus beneficiários um serviço profissional seguro, competente e 

atualizado, prestado com o máximo de seu conhecimento, habilidade e experiência. 

d) renunciar às suas funções, tão logo se verifique falta de confiança por parte do 

beneficiário, zelando para que os interesses do mesmo não sejam prejudicados e 

evitando declarações públicas sobre os motivos da renúncia. 

 

40. No relacionamento com os órgãos e entidades representativos da classe, o 

Profissional de Educação Física observará as seguintes normas de conduta: 

 

I- Emprestar seu apoio moral, intelectual e material. 

II- Exercer com interesse e dedicação o cargo de dirigente de entidades de classe que lhe 

seja oferecido, podendo escusar-se de fazê-lo mediante justificação fundamentada. 

III- Acatar as deliberações emanadas do Sistema CONFEF/CREFs. 

 

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

c) II e III estão erradas.  d) Todas estão corretas. 

 

41. Julgue os itens: 

 

I - As relações que se estabelecem entre o tema transversal Saúde e a Educação Física 

são quase que imediatas e automáticas ao considerar-se a proximidade dos objetos de 

conhecimento envolvidos e relevantes em ambas as abordagens. 

II- A prática de jogos, esportes, lutas, danças e ginásticas é considerada, no senso 

comum, como sinônimo de saúde. Essa relação direta de causa e efeito linear e 
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incondicional é explorada e estimulada pela indústria cultural, do lazer e da saúde ao 

reforçar conceitos e cultivar valores, no mínimo questionáveis, de dieta, forma física e 

modelos de corpo ideais. 

III- o aprendizado das relações entre a prática de atividades corporais e a recuperação, 

manutenção e promoção da saúde deve incluir o sujeito e sua experiência pessoal ao 

considerar os benefícios, os riscos, as indicações e as contra-indicações das diferentes 

práticas da cultura corporal de movimento e as medidas de segurança no seu exercício. 

 

Estão CORRETOS: 

 

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

 

42. É papel social da Educação Física, EXCETO: 

 

a) promover a integração e a inserção no grupo. 

b) representar uma via de acesso, de valorização e de apreciação da cultura corporal. 

c) apontar a relação entre a cultura corporal e a valorização estética. 

d) validar e instrumentalizar o lazer, resgatando o prazer enquanto aspecto fundamental 

para a Saúde e melhoria da qualidade de vida. 

 

43. As ações de atividades físicas que devem ser realizadas dentro do NASF são: 

 

(      )O desenvolvimento de atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade. 

(    )Veiculação de informações que visam à prevenção, a minimização dos riscos e à 

proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado. 

(   )Incentivo a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o 

sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio da atividade física regular, 

do esporte e lazer, das práticas corporais;  

(   )Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais, 

nutrição e saúde juntamente com as ESF, sob a forma de co-participação, 

acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da 

aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente. 

 

A sequência CORRETA é: 

 

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

 

44. Com referência à história da Educação Física no Brasil é INCORRETO afirmar: 

a)No Brasil Colônia, os primeiros habitantes, os índios, deram pouca contribuição para 

a Educação Física a não ser pelos movimentos rústicos naturais como nadar, correr atrás 

da caça, saltar e lançar. 

b)Em 1882, Rui Barbosa conseguiu tornar obrigatória a recreação nos currículos 

escolares. 

c)Desde meados da década de 50 do século XIX até os anos iniciais do século XX, os 

militares junto com os médicos, determinavam o modelo de atividade física. 

d)Nos anos 70, marcado pela ditadura militar, a Educação Física era usada, não para 

fins educativos, mas de propaganda do governo sendo todos os ramos e níveis de ensino 

voltados para os esportes de rendimento. 
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45. Sobre os procedimentos didático-metodológicos em Educação Física, é CORRETO 

afirmar: 

  

a) Devem estabelecer princípios com normas rígidas. 

b) Devem ser apresentados como elementos balizadores para a reflexão de prática 

em aula, com diretrizes didáticas seguras. 

c)As aulas devem ser esquematizadas com critérios iguais pedagogicamente 

estabelecidos uniformemente para todos os grupos existentes. 

d) Devem ser apresentados com esquemas pedagogicamente corretos, estabelecidos para 

atender às potencialidades e limitações das pessoas ou dos grupos, maximizando 

possíveis riscos. 

 

46. Sobre o tempo pedagogicamente necessário para o processo de assimilação do 

conhecimento em Educação Física, marque a alternativa INCORRETA: 

a) Refere-se à distribuição do conteúdo em níveis. 

b) Devem-se respeitar as progressões pedagógicas de cada pessoa ou grupo. 

c) Para que se possa estimar o tempo necessário para o processo de assimilação, 

não tem tanta importância considerar os conhecimentos a serem trabalhados. 

d) Estruturar um programa de Educação Física e selecionar seus conteúdos representa 

aprontar os conhecimentos e os métodos para sua assimilação, evidenciando a natureza 

do pensamento teórico que se pretende desenvolver nos alunos. 

 

47. A avaliação da aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida em que se 

articula com um projeto pedagógico e com seu consequente projeto de ensino. Sobre a 

avaliação nas aulas de Educação Física é CORRETO afirmar: 

 

a)A avaliação é um juízo de valor sobre manifestações relevantes da realidade, 

tendo em vista uma tomada de decisão. 

b)O professor de Educação Física deve ser autoritário e disciplinador para obter seus 

resultados. 

c)Somente os alunos participativos, atléticos e saudáveis devem ser promovidos. 

d) A avaliação é um julgamento e deve ser rigorosamente utilizada na domesticação dos 

alunos. 

 

48. Atualmente, entende-se como avaliação formal aquelas práticas que envolvem o uso 

de instrumentos explícitos de avaliação, cujos resultados podem ser examinados 

objetivamente pelo aluno, à luz de um procedimento claro. Por contraposição, entende-

se avaliação informal como a construção, por parte do professor, de juízos gerais sobre 

o aluno, cujo processo de constituição está encoberto e é aparentemente assistemático. 
Luiz Carlos Freitas. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática 

              6ª edição. Campinas: Papirus, 2003, p.145 (com adaptações). 

 

 

Tendo como base as definições de avaliação formal e informal do texto acima, analise 

os itens abaixo: 

 

I- A avaliação formal pode ser feita por meio de provas, exercícios e trabalhos, na 

maioria das vezes escritos, que costumam receber notas ou conceitos. 

II- A avaliação informal pode ser caracterizada pelas informações retiradas das 

interações pessoais na comunidade escolar, ou seja, da interação entre professor, aluno, 

outros profissionais e outros alunos. 
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III- O professor deve conduzir a avaliação informal com ética, uma vez que, neste tipo 

de avaliação, as características pessoais dos alunos são a fonte de avaliação. 

 

A sequência CORRETA é: 

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

 

49. Ainda como base o texto acima, analise: 

 

I- É impossível que o professor utilize as avaliações formal e informal para compor um 

conceito do desempenho acadêmico do aluno. 

II- Basta a avaliação formal para se dimensionar tudo o que o aluno aprendeu. 

 

a)I está correto   b) II está correto  

c) I e II estão corretos   d) I e II estão errados 

 

 

50. Com referência à avaliação em Educação Física, marque a alternativa 

INCORRETA: 

a)A avaliação é um momento único, tem funções de diagnóstico, retrodiagnóstico e 

prognóstico. 

b)O processo avaliativo se materializa na prática social de acordo com os interesses 

contidos no sistema de trabalho político-pedagógico. 

c)Avaliar significa estabelecer um padrão mínimo de conhecimentos, habilidades e 

hábitos que o educando deverá adquirir e não uma média mínima de notas. 

d)Todo procedimento de avaliação pressupõe a escolha de critérios para definir como 

será aplicado, de que forma se dará a participação dos sujeitos da avaliação e quais 

serão os critérios de classificação e julgamento. 
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ENGENHEIRO CIVIL 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. Conforme a Lei 8666/93, as obras e os serviços somente poderão ser licitados 

quando:  

  

I- existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de no mínimo 

50% dos seus custos. 

II- houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 

obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro 

em curso, de acordo com o respectivo cronograma. 

III- o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano 

Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.  

  

a) I e II estão corretos.  b) II e III estão corretos. 

c) I e III estão corretos.  d) I e II estão errados. 

 

 

12. De acordo com a lei 8666/93, os contratos administrativos poderão ser rescindidos 

“unilateralmente” pela administração:  
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a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos.  

b) Quando conveniente a substituição da garantia de execução.  

c) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos 

termos contratuais originários.  

d) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado.  

 

13. A curva característica do solo significa a: 

 

a) umidade do solo na qual as plantas não mais conseguem manter suas folhas túrgidas. 

b) relação entre a umidade do solo e o seu potencial matricial. 

c) adição de água no solo, onde os poros menores vão ser rapidamente preenchidos, ao 

invés do que ocorre com os poros maiores. 

d) umidade que um dado solo sustenta sob a ação da gravidade durante a percolação. 

 

14. Faça a correspondência.  

 

I- manancial  II-  adução  III-captação. 

 

(   ) Retirada da água do manancial, podendo ser feita através de tomada direta ou 

utilizando sistemas de bombeamento. 

(     ) Recurso hídrico, de onde é retirada a água, podendo ser superficial ou subterrâneo. 

(   ) Transporte da água entre duas unidades do sistema de abastecimento, através de 

tubulações ou canais. 

 

A sequência CORRETA é: 

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

 

15. De acordo com a lei de responsabilidade fiscal, o somatório das receitas tributárias, 

de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências 

correntes e outras receitas também correntes, refere-se ao conceito de receita:  

 

a) financeira.   b) diferida.  c)bruta.  d) corrente líquida 

 

16. Dentre as alternativas a seguir, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) Deve ser de no mínimo, 0,80 m, a largura mínima das escadas provisórias de uso 

coletivo. 

b)Deverão ser situados a cada 2,90 m de altura, no mínimo, os patamares das escadas 

provisórias e de uso coletivo. 

c)Numa distância superior a metade da profundidade, os materiais retirados da 

escavação deverão ser depositados. 

d)As rampas provisórias devem ter uma inclinação máxima de 45
◦ 
em relação ao 

piso. 

 

17. As cotas de nível de dois pontos A e B distantes entre si de 40.00m, são 836,40 e 

835,20. O ponto C, com cota de 836,10, encontra-se a uma distância do ponto A, em 

metros, de: 
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a)3,60   b)4,80   c)9,0   d)10,0 

 

18. Escolha a alternativa CORRETA para a solução mais econômica, considerando-se 

o dimensionamento de uma sapata para um pilar de 30 x 30 cm e carga de 1200 kN, 

sendo a taxa admissível do solo igual a 0,3Mpa. 

 

a)a = 1,3 m; b = 1,5 m  b)a = b = 1,0 m 

c)a = b = 2,0 m   d)a = b = 4,0 m 

 

19. Quanto à sondagem a trado em investigações geológico-geotécnicas de um solo, é 

FALSO afirmar que: 

 

a) o diâmetro mínimo do trado helicoidal é 63,5 mm. 

b) ao atingir o nível da água deve-se interromper a perfuração e efetuar a medição 

de seu nível a cada 30 minutos, durante uma hora. 

c) a sondagem geralmente é encerrada quando o avanço da ponteira for inferior a 50 

mm em 10 minutos de perfuração contínua. 

d) o nível de água deverá ser medido 24 horas após a conclusão do furo. 

 

20. O número de furos nas sondagens, preestabelecido conforme a área de projeção em 

planta de um edifício deve ser de: 

 

a)1, para cada 200 m
2 

, até 1200 m
2. 

b) 3, para cada 400 m
2
, de 1200 a 2400 m

2. 

c) no mínimo, 4, até 200 m
2. 

d) no mínimo, 6 de 400 a 600 m
2. 

 

21. Usa-se com frequências canaletas armadas em construções de alvenaria estrutural, 

sob a laje, sobre os vãos etc., com o objetivo de: 

 

a) Eliminar as juntas de dilatação. 

b) Distribuir as cargas concentradas provenientes da parede superior. 

c) Absorver pequenos recalques do terreno, evitando trincas. 

d) Facilitar a execução das lajes. 

 

22. Se necessária, a previsão de contraflexas ocorre, em elementos: 

 

a)cisalhados  b)torcidos  c)comprimidos  d)fletidos. 

 

23. Após a retração durante a pega do cimento, os principais sintomas são as: 

 

a)disgregações.  b)disgregações e desagregações, sempre. 

c)Fissuras.   d)desagregações e fissuras sempre.    

 

24. Para o engenheiro é fundamental ter conhecimento sobre as principais definições e 

normas no que se refere à durabilidade e ao cobrimento de armaduras em concreto 

armado. Escolha a opção INCORRETA, tendo como base a NBR 6118: 
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a) No caso de concreto protendido, cobrimento nominal bainha ou dos fios, cabos e 

cordoalhas é sempre superior ao especificado para concreto armado. 

b) Em função da classe de agressividade, da classe I para a classe IV, o cobrimento 

da armadura para laje, pilar e viga decresce. 

c) Fica estabelecida para as estruturas correntes, vida útil de 50 anos, sendo que este 

prazo poderá ser dilatado para obras de maior porte. 

d) As classes de agressividade baseiam-se no pH e nos teores de diferentes substâncias 

agressivas (CO2, amônia, sulfatos e outros). 

 

25. Observa-se na operação de válvulas de descarga em instalações prediais o golpe de 

ariete, sendo resultante da: 

 

a)Pressão elevada na válvula.     

b)Vazão de descarga elevada. 

c)Aceleração brusca da velocidade do fluxo.  

d)Desaceleração rápida do escoamento. 

 

26. As tubulações da instalação predial de água fria são dimensionadas para 

funcionarem da seguinte forma, de acordo com as normas brasileiras:  

 

a)Todas como conduto livre.   b)Somente por gravidade. 

c)Todas como conduto forçado.  d)Apenas por recalque. 

 

27. Entre uma caixa d´água e uma torneira, no desnível, foi instalado um manômetro 

cuja leitura é 3,5 kgf/cm
2
. Esta leitura corresponde, em metros, a: 

 

a)3,5   b)35   c)350   d)0,35 

 

28. As caixas de inspeção (CI) precisam ser distribuídas por um engenheiro em um 

projeto de instalação predial de esgoto sanitário. Consultando a norma NBR8160: 1999 

(Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário-Projeto e execução), ele verificou que a maior 

distância permitida entre duas CI, em metros, é: 

 

a)25   b)20  c)15  d)10 

 

29. Todas relacionadas com os drenos verticais de areia e o estudo dos recalques em 

Mecânica dos Solos, indique a única correta das afirmativas abaixo: 

 

a) não podem ser empregados com pré-carregamentos. 

b) aceleram o recalque em função do tempo. 

c) devem ser evitados em camadas argilosas. 

d) interferem diretamente no valor total do recalque. 

 

30. Podemos dizer que muros de gravidade são aqueles que: 

 

a) Exigem o uso de estacas inclinadas para promover perfeito equilíbrio. 

b) Desenvolvem uma força de atrito muro/solo, que equilibra os esforços da terra, 

devido ao peso próprio deles. 

c) Dispensam o uso de drenos horizontais. 

d) Necessitam do peso da terra para equilibrar os empuxos horizontais. 
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31.  Os solos são classificados por suas condições específicas, de uma maneira geral. 

Sendo assim, é CORRETO afirmar que: 

a) Areias são solos que, secos ao ar, apresentam grande coesão; 

b) Areias são solos com grãos maiores que 0,5 mm; 

c) Pedregulhos são solos com grãos maiores que 10,0 mm; 

d) Siltes são solos que, secos ao ar, formam torrões facilmente desagregáveis pela 

pressão dos dedos. 

 

32. Quando as sapatas da fundação de um edifício são significativamente grandes, ou 

seja, uma aproxima-se da outra, normalmente elas se juntarão em uma única, 

denominada: 

a)sapata associada  b)radier c)sapata corrida  d)tubulão. 

 

33.                      Q                                                                            Q 

 

 

 

A viga de madeira maciça, alta e esbelta acima representada, em função das cargas 

indicadas, pode sofrer um tipo de instabilidade conhecido como: 

 

a)traçãoesmoada. b)fibras reversas c)flambagem lateral   d)flexão invertida. 

 

34. É recomendado na abertura de estradas, em solos de baixa capacidade de suporte e 

resistência de rolamento elevado, o uso de: 

 

a)máquinas de esteira.  b)retroescavadeiras. 

c)máquinas de pneus.   d)escavadeira com lança ¨drag-line¨. 

 

35. Um engenheiro devidamente habilitado, ao determinar tecnicamente o valor 

qualitativo de um direito, de acordo com a Resolução 345 do CONFEA (Conselho 

Federal de Engenharia e Arquitetuta), está realizando um (a): 

 

a)vistoria  b)perícia c)arbitramento  d)avaliação: 

 

36. Fundamentalmente, da resistência do subleito, depende o dimensionamento do 

pavimento. Um dos métodos usados para medir esta resistência é o CBR (Índice 

Suporte Califórnia), que representa: 

a) O teor da umidade do solo. 

b) O índice de vazios do solo. 

c) A porcentagem entre o material ensaiado e aquele considerado como 

padrão. 

d) A coesão das partículas do solo. 

 

37. De uma maneira simplista, os pavimentos são classificados em rígidos (concreto) e 

flexíveis (betuminosos), assim sendo, é CORRETO afirmar que: 

a) Os pavimentos flexíveis são menos deformáveis que os rígidos. 

b) Os pavimentos rígidos rompem por tração na flexão. 

c) A vida útil dos pavimentos rígidos é menor que a dos flexíveis. 
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d) As deformações são automaticamente recuperadas após a passagem dos 

veículos, nos pavimentos flexíveis. 

 

38. Poderão ser executadas nas formas diretas e indiretas as obras e serviços. Os 

regimes na execução direta são por: 

a) tarefa  

b) administração  

c) empreitada pelo preço unitário 

d) órgãos da administração pelos seus próprios meios 

 

39. Na figura, a viga de balanço está submetida a um carregamento uniformemente 

distribuído de 10 kN/m e a uma carga concentrada de 2 kN na extremidade: 

                                                                                                
                                      2kN 

                                                               10 kNm 

 
                                                                   5m 

O momento fletor máximo atuante nesta viga vale: 

a) 135 kNm. b)125 kNm.  c)100 kNm.  d)80 kNm. 

 

 

40. Indique quais dos componentes atuam em uma tesoura de telhado, respectivamente, 

a tração, a compressão e a flexão: 

a) asa, frechal, cumeeira. 

b) perna, linha, frechal. 

c) linha, perna, terça. 

d) linha, pendural, escora. 

 

41. No estado plano de tensões em um determinado ponto de uma chapa fina de aço, a 

figura a seguir está mostrando as tensões normais σ e as tensões de cisalhamento τ.  

 

                                              σy= 20 Mpa 

 

                                                                       σX= 100 MPa 

 

                                                          τxy = 30 MPa 

 

As tensões principais valem: 

a)80 MPa e 60 Mpa.  b)110 MPa e 10 Mpa. 

c)120 MPa e  50 Mpa. d)140 Mpa e 60 Mpa. 

 

42. Na figura a seguir, a estrutura está engastada na base e está submetida a um 

carregamento distribuído uniformemente na haste horizontal e a uma carga concentrada 

na haste vertical. 
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Na seção do engaste, o momento fletor M, o esforço cortante V e o esforço normal N 

são os seguintes: 

a)M = 30 kNm, V = 5 kN, N = 20 kN. b)M = 30kNm, V = 5kN, N = 25 kN. 

c)M = 40kNm, V = 5kN, N = 25 kN. d)M = 40kNm, V = 10kN, N = 20 kN. 

 

43. A resistência de uma parede de alvenaria de blocos pode-se melhorar: 

a) Aumentando-se a espessura das juntas da argamassa de assentamento. 

b) Assentando-se os blocos de alvenaria com as juntas a prumo. 

c) Diminuindo-se a espessura das juntas da argamassa de assentamento. 

d) Aumentando-se a relação espessura da junta/altura do elemento bloco. 

 

44. Sérios inconvenientes podem ser oferecidos quando a ligação da extremidade 

superior das colunas de alimentação de água diretamente ao reservatório situado na 

cobertura de um edifício, pois haveria casos em que o reservatório teria dezenas dessas 

inserções, de estanqueidade problemática. A solução mais adequada neste caso para esta 

ligação é a utilização de um (a): 

a) Válvula de crivo. 

b) Registro de fecho. 

c) Barrilete. 

d) Colar de luneta. 

 

45. Em uma edificação de 20 pavimentos, a água destinada ao combate de incêndio com 

sistema indireto de distribuição de água, deverá ser armazenada: 

a) no reservatório superior de água fria. 

b) no reservatório inferior de água fria. 

c) em um reservatório fora da área da edificação. 

d) em um reservatório subterrâneo exclusivo para esta finalidade. 

 

46. Na extremidade de um terraço em balanço, a carga linear vertical prevista pelas 

Normas Brasileiras, independentemente de outros carregamentos, é, em kgf/m, de: 

a)150.   b)200.   c)250.   d)300. 

 

47. Considere a estrutura isoestática abaixo. 

Dados: Q em N 

q em N/m 

Comprimentos L e a em metros 

P1 =  L/2, (centro do carregamento)    
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O valor do momento fletor no ponto P1, em N.m, vale: 

a)qL
2
/8  b)-qL

2
/8 c)-Qa/2 + qL

2
/8  d)-Qa – qL

2
/8 

 

48. Escolha a alternativa INCORRETA a seguir com relação às instalações sanitárias: 

a) A área destinada ao vaso sanitário deve ter, no mínimo, 1,00 m
2
. 

b) Os lavatórios podem ser coletivos. 

c) O local destinado ao vestiário deve ter pé direito mínimo de 2,10 m. 

d) A área mínima necessária para a utilização de cada chuveiro é de 0,80 m
2
. 

 

49. No que se refere às definições de serviços, serviços técnicos especializados, tipos de 

execução, obras etc, o engenheiro civil deve ter conhecimento básico de leis. Conforme 

a Lei nº 8.666, assinale a alternativa INCORRETA: 

a)Toda reforma, construção, recuperação ou ampliação, fabricação, realizada por 

execução direta ou indireta é obra; 

b)De acordo com as normas da ABNT, o conjunto dos elementos necessários e 

suficientes para a execução completa da obra chamamos, projeto executivo; 

c)O orçamento detalhado do custo global da obra é exigido no caso de projeto básico, 

fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 

d)Quando o órgão ou entidade contrata com terceiros, temos a execução indireta, 

apenas para os regimes referentes à empreitada por preço global e por preço 

unitário. 

 

50. É preconizado que as obras e os serviços somente poderão ser licitados dentro dos 

seguintes critérios, conforme Lei nº 8.666, que institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública, exceto: 

a) Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos 

os seus custos unitários. 

b) Existir exposição de motivos fundamentada para a realização das obras e 

serviços. 

c) Existir projeto básico aprovado e disponível para exame dos interessados em 

participar do processo licitatório. 

d) Existir previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 

obrigações decorrentes dos serviços a serem executados no exercício financeiro 

em curso. 
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PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

11. NULA 

 

12. Em “Estima-se que somente a Amazônia detenha mais de 25% da biodiversidade 

vegetal e animal do planeta.” 

a) O sujeito está oculto b) O sujeito é indeterminado 

c) O sujeito é composto d) O sujeito é simples 

 

13. Complete adequadamente os espaços. 

 
____ tarde estava belíssima, o que levou os rapazes _______ pensarem em sair 

____noite. ____quem eles poderiam consultar ____hora? 

 

a) a, a, à, a, aquela b) a, a, à, à, aquela c) à, a, à, a, àquela d) a, a, à, a, àquela 

 

14. É 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.  
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15. 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. 

 

16. O percentual de pessoas não atendidas por telefonia fixa em uma determinada 

cidade era de 45%. Após uma promoção realizada por uma determinada operadora, 3 a 

cada 15 pessoas passaram a usufruir desse meio de comunicação e, a partir de então, o 

número de pessoas que não dispunham de telefonia fixa ficou reduzido a 13000. Com 

base nessas afirmações, pode-se dizer que o número de habitantes dessa cidade é, 

aproximadamente: 

a) 36111  

 

b) 38034 

 

c) 40000 

 

d) 45876 

 

 

17. NULA 

18. Márcia foi ao mercado e comprou 10 frutas. Chegando em casa, notou que dentre as 10 

frutas compradas 3 estavam estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas desse conjunto, qual 

a probabilidade de ambas não estarem estragadas? 

a)3/5 

 

b)7/10 

 

c)7/15 

 

d)½ 

 

19. Marcela tem 5 camisas (branca, amarela, verde, azul e vermelha) e 3 calças (preta, 

cinza e marron). De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir, usando uma calça 

e uma camisa? 

 

a) 10 
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b) 12 

 

c) 15 

 

d) 18 

 

20. Um casal tem 13 filhos. Das afirmações a seguir, referentes aos filhos, a única 

necessariamente VERDADEIRA é: 

a) pelo menos uma delas tem altura superior a 1,90m. 

b) pelo menos duas delas são do sexo feminino. 

c) pelo menos duas delas faz aniversário no mesmo mês. 

d) pelo menos uma delas nasceu num dia par. 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. É fundamental que todo educador tenha conhecimento sobre as políticas públicas na 

área da educação, principalmente no que tange as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional- LDB na sua perspectiva política, econômica e social, bem como as 

suas consequências. Dentro dessa conjuntura, a primeira LDB foi sancionada em 1961 

sob o número: 

 

a) 4024        b) 4061            c)4001      d)4034 

 

22. Em 1971 foi sancionada a Lei Nº 5.692 que marcou a história da educação 

brasileira, principalmente porque foi responsável por grandes mudanças na educação. 

As mudanças foram tamanhas que até hoje a sociedade vive sob a influência do período 

político de sua sanção. É característica dessa lei: 

 

a)Manter a cátedra no Ensino Superior. 

b)Intitulou-se Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º grau, por realizar inúmeras 

mudanças nesses níveis de ensino. 

c)Sancionada em tempos democráticos.  

d) Sancionada pelo presidente Getulio Vargas. 

 

23. Com a Nova Constituição de 1988, após 8 anos, foi sancionada a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB de Nº9394/96, que veio atender a uma 

nova proposta política, visto que foi aprovada em tempos democráticos. Portanto é 

CORRETO afirmar sobre a atual LDB: 

a)A carga horária mínima anual da Educação Básica é de 700 horas. 

b) O controle da frequência fica a cargo do governo, sendo exigida frequência mínima 

de 65% para a aprovação. 

c) Define que a Educação Básica é formada pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio.  

d) O ensino da disciplina de artes é facultativo por não ser um componente curricular 

obrigatório. 
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24. Henri Wallon nasceu e viveu na França entre 1879 a 1962. Formado em filosofia, 

medicina, psiquiatria, e foi um verdadeiro pesquisador em psicologia, desenvolveu a 

Teoria da Epistemologia da Pessoa. Indique o item que é um conceito definido por 

Wallon: 

a) Leitura e escrita           b) Afetividade (emoções)      

c) O capital e os problemas econômicos e sociais  d) A física quântica       

25. A tendência progressista libertadora tem como inspirador e divulgador Paulo Freire, 

marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(   ) Nessa tendência os conteúdos de ensino são denominados “temas geradores”, são 

extraídos da problematização da prática de vida do aluno. 

(   ) Paulo Freire desenvolveu essa tendência em conjunto com Luis Inácio Lula da 

Silva. 

(   ) Para essa tendência pedagógica, o professor é um mediador que deve “descer” ao 

nível do aluno, adaptando-se às suas características e ao desenvolvimento próprio de 

cada grupo. 

(   ) Para Paulo Freire a relação entre professor e aluno, deverá ser uma relação 

delineada e firmada pelo dialogo, em que os dois serão sujeitos ativos do ato de 

conhecimento. O respeito, a ética e a valorização das experiências do professor como 

também as do aluno são pontos fundamentais no processo de aprendizagem. 

(   ) Paulo Freire defendia que os professores deveriam impor sua liberdade aos alunos e 

aos gestores, mediante o autoritarismo e  o castigo aos alunos.  
 

Marque o item CORRETO: 

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

26. A didática assegura o fazer pedagógico na instituição escolar, na dimensão técnica, 

política e social, por isso que é uma ciência eminentemente pedagógica. Marque a 

opção INCORRETA: 

 

a) A didática investiga as condições e formas que vigoram no ensino os fatores reais 

condicionantes das relações entre a docência e a aprendizagem. 

b) A didática é a ciência que estuda o processo de ensino mediante seus componentes, 

por esse motivo é de fundamental importância os professores dominarem a didática. 

c) O professor que não compreende a didática e não a utiliza corretamente pode 

influenciar o aluno a diminuir o interesse pelos estudos e pela escola. 

d) A didática é a ciência da psicanálise e seu fundador foi Karl Marx. 

 

27. A concepção interacionista de desenvolvimento defende a ideia de interação entre o 

organismo e o meio e vê a aquisição de conhecimentos como um processo construído 

pelo indivíduo durante toda a sua vida. Assinale a opção que indica um teórico 

interacionista: 

a) Jean Piaget     b) Santo Agostinho       

c) Skinner     d) Karl Marx              

 

28. O Behaviorismo busca compreender as interações entre o indivíduo e o ambiente, 

entre as ações do indivíduo (suas respostas) e o ambiente (estímulo). Assinale a 

alternativa que NÃO é um conceito abordado pelo Behaviorismo. 

a) comportamento respondente  b) livro didático    

c) comportamento operante   d) reforçamento    
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29. Sobre as inteligências múltiplas de Howard Gardner, relacione a 2º coluna de acordo 

com a 1º. 

(1) Inteligência linguística.   (2) Inteligência lógica matemática.                            

(3) Inteligência espacial.   (4) Inteligência musical.                                                     

(5) Inteligência cinestésica corporal                              

 

(  ) é a inteligência responsável em nos orientar em diversas localidades, para o 

reconhecimento de cenas e objetos. 

(   ) é a inteligência da faculdade para calcular, da capacidade de perceber a geometria 

nos espaços. 

(    ) é a inteligência  do controle dos movimentos do corpo. 

(    ) é a inteligência que nos torna capazes de dominar o vocabulário falado e escrito. 

(   ) é a inteligência que nos faz perceber com clareza o tom, melodias, ritmos, som 

musicais. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

 

30. A teoria sócio-histórico define que a relação das pessoas sobre o mundo não é uma r 

elação direta, mas sim mediada por signos, e que o pensamento e a linguagem são 

fundamentais no processo de desenvolvimento e aprendizagem.  Marque a opção que 

indica o nome do teórico que desenvolveu essa teoria: 

 

a) Kurt Lewin    b) Reuven Feuerestein  

c) Emilia Ferreiro         d) Lev S. Vygostsky 

 

31. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº9394/96, ao contrário da lei 

que a antecedeu define a Educação Básica tendo como finalidade “desenvolver o 

educando, assegurando a formação para o exercício pleno da cidadania e fornecendo 

meios para progredir na profissão e nos futuros estudos”. Analise a opções a seguir: 

I- Educação Infantil    II- Ensino Superior 

III- Ensino Fundamental   IV- Ensino Médio 

V- Ensino de Jovens e Adultos 

 

Dentre as opções acima citadas, marque o item que contêm as opções que compõem a 

Educação Básica: 

 

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

32. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, abre a seção II para 

tratar da Educação Infantil e a seção III para tratar do Ensino Fundamental. Sobre a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental é INCORRETO afirmar: 

a) A educação infantil será oferecida em creches e pré-escolas. 

b) As creches deverão receber crianças até 3 anos de idade. 

c) O ensino fundamental terá duração de 9 anos, obrigatório e gratuito na escola pública. 

d) A pré-escola deverá receber alunos na faixa etária de 11 a 17 anos de idade. 
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33. Para que o trabalho exercido em uma creche e em uma pré-escola seja de qualidade 

é necessário que aconteça várias ações e procedimentos por parte de quem compõem a 

escola. Analise as opções a seguir e marque o item CORRETO: 

a) Na educação infantil não é necessário planejamento, visto que se trata de ensinar 

crianças. 

b) É necessário o cuidado com a alimentação das crianças, principalmente com a 

higiene dos alimentos. 

c) É necessário que as salas de aulas sejam escuras e quentes, para que a criança se sinta 

confortável. 

d) Os banheiros precisam ser para adultos, assim as crianças se adaptarão com o 

cotidiano. 

 

34. Existe uma preocupação considerável dos teóricos da educação, sobre os processos 

de avaliação. Alguns teóricos definem os instrumentos utilizados no processo de 

avaliação. Sobre a avaliação escolar marque a 2º coluna de acordo com a 1º: 

(1) Auto-avaliação                         (2) Relatório   (3) Prova                                             

(    )Tem a finalidade de relatar, informar, fornecer resultados, dados, experiências que 

permitam à autoridade competente constatar a realidade. 

(    ) É um recurso que deve ser bem elaborado de forma a permitir que o professor e o 

aluno tenha clara percepção da condição deste, ajudando-o a crescer. 

(    )É capaz de conduzir o aluno a uma modalidade de apreciação que se põe em prática 

durante a vida inteira. 

 

Assinale a opção CORRETA: 

 

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

35. O desenho infantil é um instrumento fundamental para a compreensão do 

desenvolvimento da escrita e do comportamento infantil. Analise as opções a seguir e 

marque o item INCORRETO: 

a) A criança somente inicia a desenhar por volta dos 10 anos de idade. 

b) O desenho infantil ajuda o professor a analisar o desenvolvimento emocional da 

criança. 

c) O desenho esquemático é aquele em que a criança coloca todas as representações em 

uma linha de base que pode ser o chão, a rua, o piso entre outros. 

d) O desenho é uma atividade lúdica que a criança sente prazer e um excelente recurso 

no processo de aprendizagem. 

 

36. A construção da noção de espaço pela criança passa por 3 (três) etapas bem 

definidas, analise as opções abaixo: 

I- Relações topológicas  II- Relações políticas  III- Relações projetivas 

IV- Relações euclidianas V- Relações comerciais 

 

As três etapas da construção da noção de espaço, esta indicada no item: 

 a) I, III, VI  b) I, IV, V  c) I, III e IV   d) I, II, III 
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37. A infância é uma das etapas do desenvolvimento humano repleta de características 

fundamentais para que a criança cresça de forma saudável.  Faz parte do 

desenvolvimento infantil, EXCETO: 

a) A criança desenvolve a linguagem inicialmente na fase do balbucio. 

b) A criança desenvolve a socialização, mediante a comunicação e interação com as 

pessoas. 

c) A criança se desenvolve muito bem, mesmo não se alimentando. 

d) A brincadeira faz parte da realidade da criança e é extremamente necessária para o 

seu desenvolvimento. 

 

38. Marque o item que indica a teórica que criou e elaborou a teoria da Psicogênese da 

língua escrita. 

a) Emilia Ferreiro b) Constance Kamii c) Madalena Freire d) Melani Klain 

39. A Psicogênese da língua escrita afirma que a alfabetização é um processo longo, em 

que o aluno observa, estabelece, comparações, organiza, interioriza conceitos, dúvida 

deles, reelabora até chegar a hipótese alfabética. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para 

falso: 

(   ) Na fase pré-silábica a criança começa a diferenciar letras de números, desenhos ou 

símbolos e reconhece o papel das letras na escrita. 

(     ) Na fase silábica o aluno utiliza uma letra para cada sílaba ao escrever uma palavra. 

(     ) A criança não passa por nenhuma fase, simplesmente aprende. 

(   ) A criança passa por cerca de 10 fases até chegar a fase final que é a hipótese 

alfabética. 

 

Marque a opção CORRETA: 

a) Existe apenas uma opção correta  b) Existem três opções corretas 

c) Existem três opções erradas  d) Existem duas opções verdadeiras 

 

40. A aprendizagem é gradual, cada indivíduo tem seu ritmo próprio de aprendizagem 

que, aliado ao seu esquema próprio de ação, irá constituir sua individualidade. Sobre as 

dificuldades de aprendizagem é INCORRETO afirmar: 

a) A dislexia é acompanhada de transtornos na aprendizagem da escrita, ortografia, 

gramática e redação. 

b) A hiperatividade é uma perturbação psicomotora. O hiperativo tem descontrole motor 

acentuado, mudando de humor frequente, e fala e respiração entrecortadas. 

c) Não devemos nos preocupar com os alunos que apresentam dificuldade de 

aprendizagem e sim devemos dar exclusiva atenção àquele que estão bem, visto 

que serão eles que terão sucesso no futuro. 

d) A disfasia a pessoa possui inteligência e audição normal, porém sua fala não evolui. 

Isto se deve a um transtorno na recepção e na análise do material audiovisual. 

 

41. O professor da educação infantil, principalmente, assim como a escola que acolhe 

criancinhas, deve tomar alguns cuidados, dentre eles, podemos citar: 

 

a)A escola pode ter qualquer tipo de planta para enfeitar o ambiente. Aliás, escola 

bonita e florida atrai a criança. 
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b)Na sala de aula deve haver jogos e brinquedos, independentemente do tamanho - 

grandes ou pequeníssimos – e não necessariamente comprados em lojas. Os brinquedos 

podem ser confeccionados com sucata e material reciclado. 

c) Durante as atividades de lazer e pedagógicas, deve haver sempre um adulto 

acompanhando as crianças. 

d)As crianças devem circular livremente pelas áreas onde se preparam os alimentos, 

para estimularem na hora do lanche. 

 

42. Nas escolas de educação infantil, o professor tem que estar preparado para situações 

adversas, entre elas, quedas, ferimentos leves e graves e até fraturas. Com relação ao 

comportamento do professor diante a essas situações, assinale o VERDADEIRO: 

 

a)Quando houver fratura nos braços ou pernas e o osso não ficar exposto, os membros 

não devem ficar imobilizados. 

b)Quando houver fratura nos braços ou pernas e o osso ficar exposto e houver 

hemorragia, deve-se fazer compressa com gaze para estancar o sangue, além de 

imobilizar a fratura. 

c)Em caso de pancadas, deve-se fazer compressa com água quente. 

d)Em caso de picadas de inseto, deve-se deixar o ferrão para que o médico possa 

identificar qual foi o inseto e qual medicamento administrar. 

 

43. Na comunicação escrita, podemos identificar vários tipos de texto. Entre eles 

ressaltamos a Narração, Descrição e Dissertação. Sobre estes, podemos AFIRMAR: 

 

a)Na Descrição, os fatos se encadeiam, dependentes uns dos outros. 

b)Toda descrição é subjetiva, por isso, utiliza-se da linguagem denotativa. 

c)Todos os textos são puros, ou seja, são apenas narrativos, descritivos ou dissertativos. 

Não existe texto narrativo, por exemplo, com passagens descritivas. 

d)Na Narração, tudo acontece em um tempo e espaço, girando em torno de 

personagens. 

 

44. Ainda de acordo com os três tipos de textos: narração, dissertação e descrição, 

enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 

I- Narração            II- Descrição           III- Dissertação 

 

(   ) Conta um fato. 

(   ) É estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão 

(   ) Expõe um ponto de vista próprio. 

(   ) Pode ser objetiva ou subjetiva 

(   ) seus elementos são: narrador, personagens, espaço, tempo, dentre outros. 

 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

 

45. Acerca da importância para a criança do ato de brincar, assinale a alternativa 

FALSA: 

 

a)Através das brincadeiras, a criança passa a construir sua independência e capacidade 

de decisão. 

b)Ao brincar, a criança não apenas desenvolve sua imaginação e criatividade. 
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c)A criança se desenvolve com a brincadeira à medida que se comporta de modo 

diferente àquele próprio à sua idade. 

d)Para Lev Vygotsky, a brincadeira não é importante para o desenvolvimento da 

criança. 
 

46. No tocante a resolução de problemas matemáticos, é CORRETO afirmar: 

 

a)Para resolvermos problemas matemáticos, basta saber ler corretamente. 

b)Problemas matemáticos são difíceis de serem resolvidos e são especificidades de 

quem tem nível superior em Matemática. 

c)Para resolver problemas, temos que selecionar valores dados e usa-los 

adequadamente, identificar corretamente o que foi pedido e ter lógica no processo 

de resolução. 

d)Para resolver problemas, temos que decorar a tabuada.     

 

47. A avaliação escolar é um processo extremamente relevante do processo de ensino-

aprendizagem. Analise as opções sobre as três modalidades de avaliação: 

 

I- A avaliação diagnóstica é aquela realizada com a intenção de constatar se os alunos 

apresentam ou não o domínio dos pré-requisitos necessários para aprender determinado 

conteúdo. 

II- A avaliação somativa tem a função de somar o comportamento do aluno sem 

classificá-lo. 

III- A avaliação formativa é realizada com o intuito de verificar se os alunos estão 

atingindo os objetivos previstos, isto é, os resultados alcançados durante o 

desenvolvimento das atividades. 

IV- A avaliação somativa consiste em classificar os alunos de acordo com os níveis de 

aproveitamento previamente estabelecidos, geralmente tendo em vista sua promoção de 

uma série para outra, ou de um grau para outro. 

 

Marque a opção CORRETA: 

a) O item I está errado    

b) O item III está errado   

c) O item IV está errado    

d) O item II está errado  
 

48. Os primeiros livros direcionados ao público infantil, surgiram no século XVIII. 

Autores como La Fontaine e Charles Perrault escreviam suas obras, enfocando 

principalmente os contos de fadas. Desta forma, a literatura infantil foi ocupando seu 

espaço e apresentando sua relevância. Com isto, muitos autores foram surgindo, como 

Hans Christian Andersen, os irmãos Grimm e Monteiro Lobato, imortalizados pela 

grandiosidade de suas obras. Nesta época, a literatura infantil era tida como mercadoria, 

principalmente para a sociedade aristocrática. 

Analisando a literatura deste período sob o enfoque didático-pedagógico, pode-se 

AFIRMAR que: 

 

a) Baseava-se numa linha moralista, buscando a interação social das crianças e a 

família. 

b) Era uma literatura para estimular o lúdico, segundo a igreja, o governo ou ao senhor. 
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c) Segue à risca os preceitos religiosos e considera a criança um ser a se moldar de 

acordo com o desejo dos que a educam, podando-lhe aptidões e expectativas. 

d) Ela se ramifica por todos os caminhos da atividade humana, valorizando a aventura, o 

cotidiano e a família. 

 

49. O Ministério da Educação e Desporto – MEC está empenhado em incentivar que 

todas as escolas trabalhem com os alunos com necessidades educacionais especiais, 

cumprindo a LDB- Nº 9394/96. Assinale a opção ERRADA sobre a classificação das 

pessoas com necessidades educacionais especiais: 

 

a) deficiência visual e deficiência auditiva.   

b) deficiência orgânica e deficiência preguiça. 

c) deficiência mental e deficiência múltipla. 

d) deficiência física e deficiência visual. 

 

50. A violência é o uso desejado da agressividade, com fins destrutivos. Sobre esse tema 

marque a opção que INCORRETA: 

 

a) A violência pode ser voluntária, ou seja, intencional. 

b) A violência esta presente quando as condições de vida social são pouco propícias ao 

desenvolvimento e realização pessoal e levam o indivíduo a mecanismo de 

autodestruição, como o uso de drogas, o alcoolismo, o suicídio entre outros. 

c) O infrator é aquele que transgrediu alguma norma ou alguma lei tipificada no código 

penal ou no sistema de leis de uma determinada sociedade.  

d) A agressividade é própria do ser humano, necessária para a sobrevivência, não 

importando o grau de agressividade, desde cedo a criança e o adolescente precisam 

expressar-se através de sua agressividade para serem ouvidos e atendidos na 

sociedade, pois todo ser humano é violento. 
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PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I  
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

11. NULA 

12. Em “Estima-se que somente a Amazônia detenha mais de 25% da biodiversidade 

vegetal e animal do planeta.” 

a) O sujeito está oculto b) O sujeito é indeterminado 

c) O sujeito é composto d) O sujeito é simples 

 

13. Complete adequadamente os espaços. 

 

____ tarde estava belíssima, o que levou os rapazes _______ pensarem em sair 

____noite. ____quem eles poderiam consultar ____hora? 

 

a) a, a, à, a, aquela b) a, a, à, à, aquela c) à, a, à, a, àquela d) a, a, à, a, àquela 

 

14. É 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.  

 

15. Indique a opção em que a concordância aparece de maneira CORRETA: 
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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. 

 

16. O percentual de pessoas não atendidas por telefonia fixa em uma determinada 

cidade era de 45%. Após uma promoção realizada por uma determinada operadora, 3 a 

cada 15 pessoas passaram a usufruir desse meio de comunicação e, a partir de então, o 

número de pessoas que não dispunham de telefonia fixa ficou reduzido a 13000. Com 

base nessas afirmações, pode-se dizer que o número de habitantes dessa cidade é, 

aproximadamente: 

a) 36111  

 

b) 38034 

 

c) 40000 

 

d) 45876 

 

 

17. NULA 

18. Márcia foi ao mercado e comprou 10 frutas. Chegando em casa, notou que dentre as 10 

frutas compradas 3 estavam estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas desse conjunto, qual 

a probabilidade de ambas não estarem estragadas? 

a)3/5 

 

b)7/10 

 

c)7/15 

 

d)½ 

 

19. Marcela tem 5 camisas (branca, amarela, verde, azul e vermelha) e 3 calças (preta, 

cinza e marron). De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir, usando uma calça 

e uma camisa? 

 

a) 10 
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b) 12 

 

c) 15 

 

d) 18 

 

 

 

 

20. Um casal tem 13 filhos. Das afirmações a seguir, referentes aos filhos, a única 

necessariamente VERDADEIRA é: 

 

a) pelo menos uma delas tem altura superior a 1,90m. 

b) pelo menos duas delas são do sexo feminino. 

c) pelo menos duas delas faz aniversário no mesmo mês. 

d) pelo menos uma delas nasceu num dia par. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. É fundamental que todo educador tenha conhecimento sobre as políticas públicas na 

área da educação, principalmente no que tange as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional- LDB na sua perspectiva política, econômica e social, bem como as 

suas consequências. Dentro dessa conjuntura, a primeira LDB foi sancionada em 1961 

sob o número: 

 

a) 4024        b) 4061            c)4001      d)4034 

 

22. Em 1971 foi sancionada a Lei Nº 5.692 que marcou a história da educação 

brasileira, principalmente porque foi responsável por grandes mudanças na educação. 

As mudanças foram tamanhas que até hoje a sociedade vive sob a influencia do período 

político de sua sanção. É característica dessa lei: 

 

a)Manter a cátedra no Ensino Superior. 

b)Intitulou-se Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º grau, por realizar inúmeras 

mudanças nesses níveis de ensino. 

c)Sancionada em tempos democráticos.  

d) Sancionada pelo presidente Getulio Vargas. 

 

23. Com a Nova Constituição de 1988, após 8 anos, foi sancionada a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB de Nº9394/96, que veio atender a uma 

nova proposta política, visto que foi aprovada em tempos democráticos. Portanto é 

CORRETO afirmar sobre a atual LDB: 

a)A carga horária mínima anual da Educação Básica é de 700 horas. 
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b) O controle da frequência fica a cargo do governo, sendo exigida freqüência mínima 

de 65% para a aprovação. 

c) Define que a Educação Básica é formada pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio.  

d) O ensino da disciplina de artes é facultativo por não ser um componente curricular 

obrigatório. 

 

24. Henri Wallon nasceu e viveu na França entre 1879 a 1962. Formado em filosofia, 

medicina, psiquiatria, e foi um verdadeiro pesquisador em psicologia, desenvolveu a 

Teoria da Epistemologia da Pessoa. Indique o item que é um conceito definido por 

Wallon: 

a) Leitura e escrita           b) Afetividade (emoções)      

c) O capital e os problemas econômicos e sociais  d) A física quântica       

25. A tendência progressista libertadora tem como inspirador e divulgador Paulo Freire, 

marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(   ) Nessa tendência os conteúdos de ensino são denominados “temas geradores”, são 

extraídos da problematização da prática de vida do aluno. 

(   ) Paulo Freire desenvolveu essa tendência em conjunto com Luis Inácio Lula da 

Silva. 

(   ) Para essa tendência pedagógica, o professor é um mediador que deve “descer” ao 

nível do aluno, adaptando-se às suas características e ao desenvolvimento próprio de 

cada grupo. 

(   ) Para Paulo Freire a relação entre professor e aluno, deverá ser uma relação 

delineada e firmada pelo dialogo, em que os dois serão sujeitos ativos do ato de 

conhecimento. O respeito, a ética e a valorização das experiências do professor como 

também as do aluno são pontos fundamentais no processo de aprendizagem. 

(   ) Paulo Freire defendia que os professores deveriam impor sua liberdade aos alunos e 

aos gestores, mediante o autoritarismo e  o castigo aos alunos.  
 

Marque o item CORRETO: 

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

26. A didática assegura o fazer pedagógico na instituição escolar, na dimensão técnica, 

política e social, por isso que é uma ciência eminentemente pedagógica. Marque a 

opção INCORRETA: 

 

a) A didática investiga as condições e formas que vigoram no ensino os fatores reais 

condicionantes das relações entre a docência e a aprendizagem. 

b) A didática é a ciência que estuda o processo de ensino mediante seus componentes, 

por esse motivo é de fundamental importância os professores dominarem a didática. 

c) O professor que não compreende a didática e não a utiliza corretamente pode 

influenciar o aluno a diminuir o interesse pelos estudos e pela escola. 

d) A didática é a ciência da psicanálise e seu fundador foi Karl Marx. 

 

27. A concepção interacionista de desenvolvimento defende a ideia de interação entre o 

organismo e o meio e vê a aquisição de conhecimentos como um processo construído 

pelo indivíduo durante toda a sua vida. Assinale a opção que indica um teórico 

interacionista: 
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a) Jean Piaget   b) Santo Agostinho       

c) Skinner   d) Karl Marx              

 

28. O Behaviorismo busca compreender as interações entre o indivíduo e o ambiente, 

entre as ações do indivíduo (suas respostas) e o ambiente (estímulo). Assinale a 

alternativa que NÃO é um conceito abordado pelo Behaviorismo. 

 

a) comportamento respondente  b) livro didático    

c) comportamento operante   d) reforçamento    

 

29. Sobre as inteligências múltiplas de Howard Gardner, relacione a 2º coluna de acordo 

com a 1º. 

(1) Inteligência linguística.   (2) Inteligência lógica matemática .                            

(3) Inteligência espacial.    (4) Inteligência musical.                                                     

(5) Inteligência cinestésica corporal                              

 

(  ) é a inteligência responsável em nos orientar em diversas localidades, para o 

reconhecimento de cenas e objetos. 

(   ) é a inteligência da faculdade para calcular, da capacidade de perceber a geometria 

nos espaços. 

(    ) é a inteligência  do controle dos movimentos do corpo. 

(    ) é a inteligência que nos torna capazes de dominar o vocabulário falado e escrito. 

(   ) é a inteligência que nos faz perceber com clareza o tom, melodias, ritmos, som 

musicais. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

 

30. A teoria sócio-histórico define que a relação das pessoas sobre o mundo não é uma 

relação direta, mas sim mediada por signos, e que o pensamento e a linguagem são 

fundamentais no processo de desenvolvimento e aprendizagem.  Marque a opção que 

indica o nome do teórico que desenvolveu essa teoria: 

a) Kurt Lewin    b) Reuven Feuerestein  

c) Emilia Ferreiro         d) Lev S. Vygostsky 

 

31. No processo de leitura é importante que o professor oportunize que o aluno tenha 

uma grande convivência com textos. Sobre os textos escolares, marque a opção 

INCORRETA: 

 

a) O professor deve conduzir o aluno a ler textos de forma reflexiva. 

b) Ler notícias conduzirá o aluno a compreender o cotidiano. 

c) O aluno deverá ler instruções, bulas, receitas entre outros, para compreender a 

estrutura e a função de um texto prático. 

d) Os alunos deverão somente ler os textos poéticos. 

 

32. O processo de leitura ocorre em uma das etapas de desenvolvimento da linguagem, 

marque a opção correta que indica uma das etapas do desenvolvimento da linguagem: 

a) A compreensão da palavra impressa (processo de leitura). 

b) A não compreensão da palavra falada. 
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c) A caligrafia. 

d) A leitura silenciosa 

 

33. As estratégias que envolvem etapas de interpretação na leitura são: 

a) Predição, inferência, avaliação ou validação das respostas. 

b) Predição, livro didático, inferência 

c) Livro didático, textos paradidáticos, inferência  

d) Textos paradidáticos, avaliação ou validação das respostas, material didático 

 

34. A escrita é uma das formas de tornar público o conhecimento dos processos de 

escrita, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

(    ) O texto escrito é expressão de ideias. 

(    )Quando escrevemos coordenamos nossas ideias e as organizamos as palavras, frases 

e textos. 

(    ) No processo de escrita, não é o escritor que tem controle de sua produção, mas são 

as pessoas ao seu redor que coordenam. 

(    ) É relevante oportunizar que o aluno tenha contato com vários tipos de texto. 

(    ) Para escrever a criança só precisa ter contato com um único tipo de texto, exemplo: 

receita culinária. 

 

Marque a opção CORRETA: 

 

a) Somente duas alternativas estão corretas. 

b) Três alternativas estão corretas. 

c) Somente uma alternativa está errada. 

d) Três alternativas estão erradas. 

 

35. A narrativa é o tipo literário que se caracteriza por contar historias, oralmente ou por 

escrito. Sobre os elementos da narrativa é INCORRETO o item: 

 

a) Introdução     b)Complicação ou conflito  

c)Correção da produção escrita  d)Clímax  

 

36. Emília Ferreiro pesquisa durante muito tempo sobre os processos envolvidos na 

aquisição da escrita. Suas pesquisas fizeram que desenvolve-se a teoria da Psicogênese 

da língua escrita. Marque a opção que não indica um nível linguístico segundo a teoria 

citada: 

a) Pré-silábica  b)Silábico-alfabético  c)Alfabético d)Pré-alfabético  

 

37. O nível silábico tem como uma de suas características o fato da criança se sentir 

segura porque descobre que pode escrever com lógica. Segundo a Psicogênese da língua 

escrita, marque o item que indica outra característica desse nível: 

 

a) Confunde letras e números. 

b) A criança utiliza uma letra para cada sílaba de uma palavra. 

c) Mistura desenho com escrita. 

d) Escreve frase e texto ortograficamente correto. 
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38. A escrita é a última etapa do desenvolvimento do comportamento verbal a ser 

adquirida. Seu objetivo é de transmitir ideias, sentimentos e registrar a história do 

homem. Sobre a postura para a escrita é INCORRETO afirmar: 

 

a) É importante sentar-se de forma correta próximo a uma mesa para escrever. 

b) É correto manter a postura do lápis ou caneta na mão. 

c) É sadio escrever deitado. 

d) É necessário que o aluno compreenda que a escrita na língua portuguesa é de cima 

para baixo e da esquerda para a direita. 

 

39. O planejamento participativo é aquele que envolve toda a comunidade escolar, o 

núcleo gestor, os funcionários, professores, alunos e a comunidade. Sobre o 

planejamento participativo é CORRETO afirmar: 

 

a) Não são importantes as reuniões no processo de planejamento. 

b) Somente o diretor poderá desenvolver o planejamento, visto que é a autoridade maior 

na escola. 

c) Os professores devem participar representando os alunos e os pais. 

d) É de extrema importância o diálogo entre os participantes na elaboração do 

planejamento, visto que a troca de ideias e experiência enriquece o processo de 

elaboração. 

 

40. O currículo escolar para a alfabetização deverá contemplar conteúdos e 

procedimentos que ajudem a criança compreender a relevância da aquisição da língua 

escrita. Marque a opção que NÃO faz parte desses conteúdos ou procedimentos: 

 

a) Leitura de texto   b)Interpretação textual 

c)Produção textual   d)Hábitos de higiene 

 

41. Os PCN auxiliam o professor na tarefa de reflexão e discussão de aspectos do 

cotidiano da prática pedagógica. Sobre os PCN é CORRETO afirmar: 

 

a) Uma das concretizações dos PCN é desvincular-se do currículo. 

b) Os PCN no que diz respeito às orientações didáticas prevê que o professor não 

precisa organizar o espaço e nem adequar o currículo as necessidades do aluno. 

c) Os temas transversais surgiram em outro contexto, por volta de 1988 antecedendo os 

PCN. 

d) A função dos PCN é orientar e garantir a coerência dos investimentos no 

sistema educacional, sendo também um guia curricular para o professor, para a 

escola, enfim para o sistema educacional. 

 

42. A alfabetização é um processo de aprendizagem vinculada às crianças, jovens e 

adultos. Embora se trate da mesma temática, a metodologia de ensino para a criança se 

alfabetizar é diferente da metodologia aplicada aos jovens e adultos. Sobre a 

alfabetização de jovens e adultos é CORRETO afirmar: 

 

a) Deve-se ensinar o jovem e o adulto a se alfabetizar com respeito, ética e 

desenvolvendo sua dignidade e auto-estima. 

b) O jovem e o adulto não poderá se alfabetizar, pois seu tempo passou. 

c) O jovem e o adulto não precisam ter contato com textos para se alfabetizar. 
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d) A EJA (Educação de Jovens e Adultos) é um projeto que não deu certo no Brasil. 

 

43. A educação inclusiva é um tema extremamente discutido nos dias atuais, sobre esse 

tema marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

(    ) A escola não deveria receber alunos com deficiência. 

(    ) O professor deve trabalhar respeitando a criança diferente. 

(  ) A escola deverá estar preocupada em receber o aluno com necessidades 

educacionais especiais. 

(    ) O currículo escolar não precisa ser modificado para incluir um aluno com NEE. 

(   ) A escola deve manter sua estrutura não precisando mudar sua arquitetura para 

acolher um aluno deficiente físico. 

 

Marque a opção CORRETA: 

 

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

 

44. O currículo é definido pelo Ministério de educação e desporto- MEC e através dele 

que foi elaborado os Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN. De acordo com os PCN 

para a alfabetização é INCORRETO afirmar: 

 

a) É extremamente importante alfabetizar utilizando textos. 

b) O professor não precisa trabalhar a interação grupal dos alunos. 

c) O professor deverá reconhecer seu papel de referência para os alunos. 

d) O professor segundo os PCN deverá analisar a produção escrita dos alunos. 

 

45. A interdisciplinaridade vem contribuir para a reflexão e o encaminhamento de 

soluções das dificuldades relacionadas à pesquisa e ao ensino. É INCORRETO afirmar 

sobre a interdisciplinaridade: 

 

a) Os professores são os únicos envolvidos no processo interdisciplinar. 

b) A interdisciplinaridade conduz o aluno e professor à pesquisa. 

c) Mediante a interdisciplinaridade o educando poderá inserir os desafios do cotidiano 

nos conteúdos escolares. 

d) Os alunos são ativos do processo de aprendizagem no contexto interdisciplinar. 

 

46. A avaliação escolar é o termômetro que permite confirmar o estado que se encontra 

o discente no processo de aprendizagem. Sobre a avaliação escolar, marque (V) para 

verdadeiro e (F) para falso: 

 

(   ) Avaliar é atribuir valor. 

(   ) Avaliar é rotular o educando. 

(   ) Avaliar é desaprovar o aluno. 

(   ) Avaliar é um momento de estimular o aluno. 

(   ) Avaliar é medir o conhecimento do aluno. 

 

Marque a opção que indica a sequência CORRETA: 

 

a) F,F,F,V,V  b)V,V,V,V,F  c)V,F,F,V,V  d)V,V,F,F,F 
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47. Para avaliar é necessário escolher um instrumento mais adequado para o quer se que 

constatar. Analise as opções abaixo: 

 

I- Auto-avaliação II- Inquirição  III- Livro didático IV- Observação 

V- Didática  VI- Avaliação cooperativa 

 

 

 

 

Marque o item CORRETO: 

 

a) Os itens IV, V e VI não são instrumentos de avaliação. 

b) Os itens I e III são instrumentos de avaliação. 

c) Os itens II, IV, V e VI são instrumentos de avaliação. 

d) Os itens I, II, IV e VI são instrumentos de avaliação. 

 

48. O espaço da sala de aula é extremamente importante para o processo de ensino-

aprendizagem. Analise as opções a seguir e marque a INCORRETA: 

 

a) O professor precisa organizar o espaço em sala de aula. 

b) O espaço de sala de aula deverá oportunizar o movimento dos alunos. 

c) O espaço de sala de aula deverá ser rígido, inflexível, escuro e quente. 

d) O professor deverá aproveitar todo o espaço de sala de aula no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

49. O tempo no processo de ensino-aprendizagem tem suas vantagens e desvantagens 

dependendo de como se administra. Sobre o tempo no contexto pedagógico é 

INCORRETO afirmar:  

 

a) O professor deverá proporcionar tempo suficiente para o aluno realizar as atividades 

escolares. 

b) O tempo é o último ponto que o professor deve se preocupar apenas se 

concentrar no horário de entrada, recreio e saída. 

c) O professor deverá administrar o tempo em paralelo com o planejamento de aula. 

d) O aluno deve compreender a dinâmica temporal das atividades escolares (rotina). 

 

50. A família é um dos fatores influenciadores no processo de ensino-aprendizagem, 

com relação à família versus professor versus aluno, é INCORRETO afirmar: 

 

a) A família deve acompanhar o processo de aprendizado da criança. 

b) Os professores devem manter o elo com a família para poder compreender a criança. 

c) A família deve demonstrar amor para com o filho. 

d) A família não precisa acompanhar o filho e deixar a escola fazer tudo. 
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PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

11. NULA 

 

12. Em “Estima-se que somente a Amazônia detenha mais de 25% da biodiversidade 

vegetal e animal do planeta.” 

a) O sujeito está oculto b) O sujeito é indeterminado 

c) O sujeito é composto d) O sujeito é simples 

 

13. Complete adequadamente os espaços. 

 

____ tarde estava belíssima, o que levou os rapazes _______ pensarem em sair 

____noite. ____quem eles poderiam consultar ____hora? 

 

a) a, a, à, a, aquela b) a, a, à, à, aquela c) à, a, à, a, àquela d) a, a, à, a, àquela 

 

14. É 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.  

 

15. Indique a opção em que a concordância aparece de maneira CORRETA: 
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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. 

 

16. O percentual de pessoas não atendidas por telefonia fixa em uma determinada 

cidade era de 45%. Após uma promoção realizada por uma determinada operadora, 3 a 

cada 15 pessoas passaram a usufruir desse meio de comunicação e, a partir de então, o 

número de pessoas que não dispunham de telefonia fixa ficou reduzido a 13000. Com 

base nessas afirmações, pode-se dizer que o número de habitantes dessa cidade é, 

aproximadamente: 

a) 36111  

 

b) 38034 

 

c) 40000 

 

d) 45876 

 

 

17. NULA 

18. Márcia foi ao mercado e comprou 10 frutas. Chegando em casa, notou que dentre as 10 

frutas compradas 3 estavam estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas desse conjunto, qual 

a probabilidade de ambas não estarem estragadas? 

a)3/5 

 

b)7/10 

 

c)7/15 

 

d)½ 

 

19. Marcela tem 5 camisas (branca, amarela, verde, azul e vermelha) e 3 calças (preta, 

cinza e marron). De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir, usando uma calça 

e uma camisa? 

 

a) 10 
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b) 12 

 

c) 15 

 

d) 18 

 

 

 

 

20. Um casal tem 13 filhos. Das afirmações a seguir, referentes aos filhos, a única 

necessariamente VERDADEIRA é: 

a) pelo menos uma delas tem altura superior a 1,90m. 

b) pelo menos duas delas são do sexo feminino. 

c) pelo menos duas delas faz aniversário no mesmo mês. 

d) pelo menos uma delas nasceu num dia par. 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 
21. É fundamental que todo educador tenha conhecimento sobre as políticas públicas na 

área da educação, principalmente no que tange as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional- LDB na sua perspectiva política, econômica e social, bem como as 

suas consequências. Dentro dessa conjuntura, a primeira LDB foi sancionada em 1961 

sob o número: 

 

a) 4024        b) 4061            c)4001      d)4034 

 

22. Em 1971 foi sancionada a Lei Nº 5.692 que marcou a história da educação 

brasileira, principalmente porque foi responsável por grandes mudanças na educação. 

As mudanças foram tamanhas que até hoje a sociedade vive sob a influência do período 

político de sua sanção. É característica dessa lei: 

 

a)Manter a cátedra no Ensino Superior. 

b)Intitulou-se Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º grau, por realizar inúmeras 

mudanças nesses níveis de ensino. 

c)Sancionada em tempos democráticos.  

d) Sancionada pelo presidente Getulio Vargas. 

 

23. Com a Nova Constituição de 1988, após 8 anos, foi sancionada a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB de Nº9394/96, que veio atender a uma 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

6 
 

nova proposta política, visto que foi aprovada em tempos democráticos. Portanto é 

CORRETO afirmar sobre a atual LDB: 

a)A carga horária mínima anual da Educação Básica é de 700 horas. 

b) O controle da frequência fica a cargo do governo, sendo exigida frequência mínima 

de 65% para a aprovação. 

c) Define que a Educação Básica é formada pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio.  

d) O ensino da disciplina de artes é facultativo por não ser um componente curricular 

obrigatório. 

 

 

24. Henri Wallon nasceu e viveu na França entre 1879 a 1962. Formado em filosofia, 

medicina, psiquiatria, e foi um verdadeiro pesquisador em psicologia, desenvolveu a 

Teoria da Epistemologia da Pessoa. Indique o item que é um conceito definido por 

Wallon: 

a) Leitura e escrita           b) Afetividade (emoções)      

c) O capital e os problemas econômicos e sociais  d) A física quântica   

     

25. A tendência progressista libertadora tem como inspirador e divulgador Paulo Freire, 

marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

(     ) Nessa tendência os conteúdos de ensino são denominados “temas geradores”, são 

extraídos da problematização da prática de vida do aluno. 

(    ) Paulo Freire desenvolveu essa tendência em conjunto com Luis Inácio Lula da 

Silva. 

(     ) Para essa tendência pedagógica, o professor é um mediador que deve “descer” ao 

nível do aluno, adaptando-se às suas características e ao desenvolvimento próprio de 

cada grupo. 

(   ) Para Paulo Freire a relação entre professor e aluno, deverá ser uma relação 

delineada e firmada pelo dialogo, em que os dois serão sujeitos ativos do ato de 

conhecimento. O respeito, a ética e a valorização das experiências do professor como 

também as do aluno são pontos fundamentais no processo de aprendizagem. 

(     ) Paulo Freire defendia que os professores deveriam impor sua liberdade aos alunos 

e aos gestores, mediante o autoritarismo e  o castigo aos alunos.  
 

Marque o item CORRETO: 

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

26. A didática assegura o fazer pedagógico na instituição escolar, na dimensão técnica, 

política e social, por isso que é uma ciência eminentemente pedagógica. Marque a 

opção INCORRETA: 

 

a) A didática investiga as condições e formas que vigoram no ensino os fatores reais 

condicionantes das relações entre a docência e a aprendizagem. 

b) A didática é a ciência que estuda o processo de ensino mediante seus componentes, 

por esse motivo é de fundamental importância os professores dominarem a didática. 

c) O professor que não compreende a didática e não a utiliza corretamente pode 

influenciar o aluno a diminuir o interesse pelos estudos e pela escola. 

d) A didática é a ciência da psicanálise e seu fundador foi Karl Marx. 
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27. A concepção interacionista de desenvolvimento defende a ideia de interação entre o 

organismo e o meio e vê a aquisição de conhecimentos como um processo construído 

pelo indivíduo durante toda a sua vida. Assinale a opção que indica um teórico 

interacionista: 

 

a) Jean Piaget   b) Santo Agostinho       

c) Skinner   d) Karl Marx              

 

28. O Behaviorismo busca compreender as interações entre o indivíduo e o ambiente, 

entre as ações do indivíduo (suas respostas) e o ambiente (estímulo). Assinale a 

alternativa que NÃO é um conceito abordado pelo Behaviorismo. 

 

a) comportamento respondente  b) livro didático    

c) comportamento operante   d) reforçamento    

 

29. Sobre as inteligências múltiplas de Howard Gardner, relacione a 2º coluna de acordo 

com a 1º. 

(1) Inteligência linguística.   (2) Inteligência lógica matemática .                            

(3) Inteligência espacial.    (4) Inteligência musical.                                                     

(5) Inteligência cinestésica corporal                              

 

(  ) é a inteligência responsável em nos orientar em diversas localidades, para o 

reconhecimento de cenas e objetos. 

(   ) é a inteligência da faculdade para calcular, da capacidade de perceber a geometria 

nos espaços. 

(    ) é a inteligência  do controle dos movimentos do corpo. 

(    ) é a inteligência que nos torna capazes de dominar o vocabulário falado e escrito. 

(   ) é a inteligência que nos faz perceber com clareza o tom, melodias, ritmos, som 

musicais. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

 

30. A teoria sócio-histórico define que a relação das pessoas sobre o mundo não é uma r 

elação direta, mas sim mediada por signos, e que o pensamento e a linguagem são 

fundamentais no processo de desenvolvimento e aprendizagem.  Marque a opção que 

indica o nome do teórico que desenvolveu essa teoria: 

 

a) Kurt Lewin   b) Reuven Feuerestein  

c) Emilia Ferreiro        d) Lev S. Vygostsky 

 

31. Para asfaltar 180 metros de uma rodovia, foram necessários 15 trabalhadores, 

trabalhando 18 dias com expediente de 10 horas. Quantos dias, com expediente de 6 

horas serão necessários para 30 trabalhadores asfaltarem 60 metros da mesma rodovia. 

 a) 3                        

 

b) 5                    
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c) 7                      

 

d) 9                    

 

32. Deseja-se recobrir com mármore uma coluna de 2,8 m de altura, cuja base é um 

hexágono regular inscrito num círculo de 1 m de diâmetro.  Se o preço do m
2
 de 

mármore é de R$ 75,00, então a despesa será: 

a) R$ 315,00 

 

b) R$ 210,00 

 

c) R$ 680,00 

 

d) R$ 630,00 

 

33. A diferença entre a mediana e a média aritmética das modas da sequência (2, 2, 4, 4, 

6, 8, 8, 10, 16, 12, 32) é: 

a) 10/3                    

 

b) 11/3                  

 

c) 4                    

 

d) 13/3                   

 

34. Numa Progressão Geométrica(P.G) de 7 termos, o 2º termo é 9 e o 5º termo é 243. 

A soma dos termos desta P.G. é: 

a) 3279                
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b) 3729                  

 

 

c) 3927              

 

 

d) 3972                   

 

35. O produto das raízes do polinômio p(x) = x³ - 5x² + 7x – 3 é: 

 

a) 7                        

 

b) -5                        

 

c) 3                          

 

d) -3      

 

36. O termo independente de x no desenvolvimento de 

7

3

14










x
x é: 

a) 4                     

 

b) 10                      

 

c) 35                       

 

d) 21                      

 

37. Dado o complexo z = 1 + i, na sua forma trigonométrica o argumento é:  

a) θ = π/4            
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b) θ = 3π/4             

 

c) θ = 5π/4             

 

d) θ = 7π/4     

38. Uma corda de 27 m de comprimento vai ser colocada no chão para contornar uma 

região retangular de 44 m
2
 de área. Sabendo-se que foi usado todo o comprimento da 

corda, a medida de um dos lados do retângulo que limita a região é: 

a)5,5 m              

 

b) 6 m                    

 

c) 6,2 m                  

 

d) 6,5 m       

 

39. Consideremos que o preço de uma corrida de táxi, em reais, para um percurso de x 

quilômetros seja calculada pela seguinte fórmula: 3,20 + 1,7x. Então, o preço que se 

paga por um percurso de 15 quilômetros é: 

a)R$ 73,50 

 

b)R$ 45,30 

 

c) R$ 28,70 

 

d) R$ 25,50 
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40. Uma impressora ficou funcionando ininterruptamente 2 horas e 45 minutos para 

imprimir um determinado texto. Quanto tempo deverá funcionar uma segunda 

impressora para imprimir o mesmo texto, sabendo-se que esta necessita de 2/3 do tempo 

da primeira? 

a) 2 horas e 10 minutos. 

 

b) 2 horas. 

 

c) 1 hora e 50 minutos. 

 

d) 1 hora e 40 minutos. 

 

 

41. De acordo com a revista QUATRO RODAS, de fevereiro de 2004, em 1904 

existiam no mundo 55.000 automóveis. Atualmente, são mais de 750 milhões. Desse 

total, 40% rodam na América e 35% na Europa. Então, o número de automóveis que 

rodam na Europa, é: 

 

a) 262,0 milhões 

 

 

b) 262,5 milhões 

 

 

c) 263,0 milhões 

 

 

d) 263,5 milhões 

 

42. O valor da expressão: 2.cos 180º – 3.sen 90º +  
5

45tg º
  é: 

a) -10                   b) 10                    c) -4                    d) 0 

 

43. Uma fatura foi paga com 12 dias de atraso. Em consequência, sobre o valor da 

mesma foram cobrados R$ 14,40 de juros simples, pelos dias de atraso, calculados à 

taxa de 0,1% ao dia. O valor da fatura é, em R$, de: 

 

a) 1.180,00 
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b) 1.190,00 

 

c) 1.200,00 

 

d) 1.210,00 

 

44. Para que a função y = f(x) = 2x
2
 – 4x + m – 1 = 0 admita raízes reais e diferentes, 

devemos ter: 

a) m > 3               

b) m  -3                

c) m < 3                

d) m = 3                

 

45. Dentre os Educadores Matemáticos brasileiros que defendem a Educação 

Matemática como um direito de todos os cidadãos, podemos destacar: 

a) Ubiratã D’Ambrosio, Jean Piaget e Demerval Saviani. 

b) Ubiratã D’Ambrosio, Célestin Freinet e Carlos Brandão. 

c) Ubiratã D’Ambrosio, Dario Fiorentini e Maria Aparecida Bicudo. 

d) Dario Fiorentini, Ubiratã D’Ambrosio e Charles Boyer. 

 

46. Com relação à função social da Educação Matemática, de acordo com o pensamento 

dos autores mais progressistas nesta área, é CORRETO afirmar que: 

a) A Educação Matemática é um dos instrumentos necessários para que os sujeitos 

compreendam, interpretem e transformem a realidade física e social. 
b) A Educação Matemática deve estar unicamente voltada para a memorização de 

fórmulas. 

c) Educar matematicamente os sujeitos é apenas ensiná-los a resolver as operações 

fundamentais. 

d) A Educação Matemática não deve acontecer nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, pois os alunos ainda não atingiram o nível de maturidade necessário. 

 

47. NULA 

 

48. NULA 

 

49. Um automóvel roda 8,1 km com 1 litro de combustível quando trafega na cidade e 

13 km quando trafega em rodovia. Se o automóvel trafegou em uma cidade e em uma 

rodovia, num total de 176,9 km, e para tanto consumiu 17 litros de combustível, então o 

número de litros consumidos ao trafegar na rodovia foi de: 

a) 6,5                      
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b) 7,0                      

 

c) 7,5                    

 

d) 8,0                     
 

50. “Os elementos” é uma obra clássica, um tratado matemático e 

geométrico consistindo de 13 livros, formulado na cidade de Alexandria por volta 

de 300 a.C. Engloba uma coleção de definições, postulados (axiomas), proposições 

(teoremas e construções) e provas matemáticas das proposições. Os treze livros cobrem 

a geometria euclidiana e a versão grega antiga da teoria dos números elementar. A 

história da Matemática registra como autor dessa obra: 

 

a) Tales de Mileto. 

b) Pitágoras de Samos. 

c) René Descartes. 

d) Euclides de Alexandria. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandria
http://pt.wikipedia.org/wiki/300_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Postulado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teorema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%B5es_com_r%C3%A9gua_e_compasso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prova_matem%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria_euclidiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_n%C3%BAmeros
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PROFESSOR DE INGLÊS 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

11. NULA 

12. Em “Estima-se que somente a Amazônia detenha mais de 25% da biodiversidade 

vegetal e animal do planeta.” 

a) O sujeito está oculto b) O sujeito é indeterminado 

c) O sujeito é composto d) O sujeito é simples 

 

13. Complete adequadamente os espaços. 

 

____ tarde estava belíssima, o que levou os rapazes _______ pensarem em sair 

____noite. ____quem eles poderiam consultar ____hora? 

 

a) a, a, à, a, aquela b) a, a, à, à, aquela c) à, a, à, a, àquela d) a, a, à, a, àquela 

 

 

14. É 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.  

 

15. Indique a opção em que a concordância aparece de maneira CORRETA: 
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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. 

 

16. O percentual de pessoas não atendidas por telefonia fixa em uma determinada 

cidade era de 45%. Após uma promoção realizada por uma determinada operadora, 3 a 

cada 15 pessoas passaram a usufruir desse meio de comunicação e, a partir de então, o 

número de pessoas que não dispunham de telefonia fixa ficou reduzido a 13000. Com 

base nessas afirmações, pode-se dizer que o número de habitantes dessa cidade é, 

aproximadamente: 

a) 36111  

 

b) 38034 

 

c) 40000 

 

d) 45876 

 

 

17. NULA 

18. Márcia foi ao mercado e comprou 10 frutas. Chegando em casa, notou que dentre as 

10 frutas compradas 3 estavam estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas desse 

conjunto, qual a probabilidade de ambas não estarem estragadas? 

a)3/5 

 

b)7/10 

 

c)7/15 

 

d)½ 

 

19. Marcela tem 5 camisas (branca, amarela, verde, azul e vermelha) e 3 calças (preta, 

cinza e marron). De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir, usando uma calça 

e uma camisa? 

 

a) 10 
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b) 12 

 

c) 15 

 

d) 18 

 

 

 

 

20. Um casal tem 13 filhos. Das afirmações a seguir, referentes aos filhos, a única 

necessariamente VERDADEIRA é: 

a) pelo menos uma delas tem altura superior a 1,90m. 

b) pelo menos duas delas são do sexo feminino. 

c) pelo menos duas delas faz aniversário no mesmo mês. 

d) pelo menos uma delas nasceu num dia par. 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
21. É fundamental que todo educador tenha conhecimento sobre as políticas públicas na 

área da educação, principalmente no que tange as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional- LDB na sua perspectiva política, econômica e social, bem como as 

suas consequências. Dentro dessa conjuntura, a primeira LDB foi sancionada em 1961 

sob o número: 

 

a) 4024        b) 4061            c)4001      d)4034 

 

22. Em 1971 foi sancionada a Lei Nº 5.692 que marcou a história da educação 

brasileira, principalmente porque foi responsável por grandes mudanças na educação. 

As mudanças foram tamanhas que até hoje a sociedade vive sob a influência do período 

político de sua sanção. É característica dessa lei: 

 

a)Manter a cátedra no Ensino Superior. 

b)Intitulou-se Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º grau, por realizar inúmeras 

mudanças nesses níveis de ensino. 

c)Sancionada em tempos democráticos.  

d) Sancionada pelo presidente Getulio Vargas. 

 

23. Com a Nova Constituição de 1988, após 8 anos, foi sancionada a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB de Nº9394/96, que veio atender a uma 

nova proposta política, visto que foi aprovada em tempos democráticos. Portanto é 

CORRETO afirmar sobre a atual LDB: 
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a)A carga horária mínima anual da Educação Básica é de 700 horas. 

b) O controle da frequência fica a cargo do governo, sendo exigida frequência mínima 

de 65% para a aprovação. 

c) Define que a Educação Básica é formada pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio.  

d) O ensino da disciplina de artes é facultativo por não ser um componente curricular 

obrigatório. 

 

 

24. Henri Wallon nasceu e viveu na França entre 1879 a 1962. Formado em filosofia, 

medicina, psiquiatria, e foi um verdadeiro pesquisador em psicologia, desenvolveu a 

Teoria da Epistemologia da Pessoa. Indique o item que é um conceito definido por 

Wallon: 

a) Leitura e escrita           b) Afetividade (emoções)      

c) O capital e os problemas econômicos e sociais  d) A física quântica   

     

25. A tendência progressista libertadora tem como inspirador e divulgador Paulo Freire, 

marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

(     ) Nessa tendência os conteúdos de ensino são denominados “temas geradores”, são 

extraídos da problematização da prática de vida do aluno. 

(    ) Paulo Freire desenvolveu essa tendência em conjunto com Luis Inácio Lula da 

Silva. 

(     ) Para essa tendência pedagógica, o professor é um mediador que deve “descer” ao 

nível do aluno, adaptando-se às suas características e ao desenvolvimento próprio de 

cada grupo. 

(   ) Para Paulo Freire a relação entre professor e aluno, deverá ser uma relação 

delineada e firmada pelo dialogo, em que os dois serão sujeitos ativos do ato de 

conhecimento. O respeito, a ética e a valorização das experiências do professor como 

também as do aluno são pontos fundamentais no processo de aprendizagem. 

(    ) Paulo Freire defendia que os professores deveriam impor sua liberdade aos alunos 

e aos gestores, mediante o autoritarismo e  o castigo aos alunos.  
 

Marque o item CORRETO: 

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

26. A didática assegura o fazer pedagógico na instituição escolar, na dimensão técnica, 

política e social, por isso que é uma ciência eminentemente pedagógica. Marque a 

opção INCORRETA: 

 

a) A didática investiga as condições e formas que vigoram no ensino os fatores reais 

condicionantes das relações entre a docência e a aprendizagem. 

b) A didática é a ciência que estuda o processo de ensino mediante seus componentes, 

por esse motivo é de fundamental importância os professores dominarem a didática. 

c) O professor que não compreende a didática e não a utiliza corretamente pode 

influenciar o aluno a diminuir o interesse pelos estudos e pela escola. 

d) A didática é a ciência da psicanálise e seu fundador foi Karl Marx. 
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27. A concepção interacionista de desenvolvimento defende a ideia de interação entre o 

organismo e o meio e vê a aquisição de conhecimentos como um processo construído 

pelo indivíduo durante toda a sua vida. Assinale a opção que indica um teórico 

interacionista: 

 

a) Jean Piaget   b) Santo Agostinho       

c) Skinner   d) Karl Marx              

 

28. O Behaviorismo busca compreender as interações entre o indivíduo e o ambiente, 

entre as ações do indivíduo (suas respostas) e o ambiente (estímulo). Assinale a 

alternativa que NÃO é um conceito abordado pelo Behaviorismo. 

 

a) comportamento respondente  b) livro didático    

c) comportamento operante   d) reforçamento    

 

29. Sobre as inteligências múltiplas de Howard Gardner, relacione a 2º coluna de acordo 

com a 1º. 

(1) Inteligência linguística.    (2) Inteligência lógica matemática.                            

(3) Inteligência espacial.     (4) Inteligência musical.                                                     

(5) Inteligência cinestésica corporal                              

 

(  ) é a inteligência responsável em nos orientar em diversas localidades, para o 

reconhecimento de cenas e objetos. 

(   ) é a inteligência da faculdade para calcular, da capacidade de perceber a geometria 

nos espaços. 

(    ) é a inteligência  do controle dos movimentos do corpo. 

(    ) é a inteligência que nos torna capazes de dominar o vocabulário falado e escrito. 

(   ) é a inteligência que nos faz perceber com clareza o tom, melodias, ritmos, som 

musicais. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

 

30. A teoria sócio-histórico define que a relação das pessoas sobre o mundo não é uma 

relação direta, mas sim mediada por signos, e que o pensamento e a linguagem são 

fundamentais no processo de desenvolvimento e aprendizagem.  Marque a opção que 

indica o nome do teórico que desenvolveu essa teoria: 

 

a) Kurt Lewin   b) Reuven Feuerestein  

c) Emilia Ferreiro        d) Lev S. Vygostsky 

 

31. Choose the option where the uncountable and countable nouns are correctly used in 

the sentence. 

a) The autobiography was written with the actor’s full knowledge and approval. 

b) They’ve decided to buy some new furnitures for the whole apartment. 

c) Some parents don’t know how to raise and educate their childrens. 

d) He forgot to bring the equipments we needed for the show. 

 

32. Choose the option where the genitive case is used incorrectly. 
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a) A five days’ holiday is not enough for us at the moment. 

b) I need to go to the chemists’ to have my prescription filled.  
c) Thursday’s classes always start at 6 p.m. 

d) Yesterday I borrowed Martha and Peter’s car. 

 

For questions 33 to 40, choose the correct option according to the use of the modal 

verbs. 

There _________
(33)

 millions of stories about survivors from ship wrecks, plane crashes 

and other misadventures. I myself and my companions _________
(34)

 our lives when 

our light aircraft crashed on a remote mountainside. We _________
(35)

 survive on the 

small amount of tinned food we rescued from the wreck. We _________
(36)

 by the plane 

and waited for rescue but some of us decided to try to reach the nearest village. We 

_________
(37)

 crazy! We set off with a map, down the mountain slope and into thick 

jungle. How _________
(38)

 that the map contained errors and that _________
(39)

 more to 

the west? We _________
(40)

 in the jungle, but on the sixth day, a local Indian hunter 

spotted us… 

33. a) should have been b) must be  c) could to be  d) ought to be  

 

34. a) would be lost            b) could have lost c) might lose  d) should lose 

 

35. a) might be able  b) have been able c) were able to      d) should be to 

 

36. a) should have remained  b) ought have remained   

c) could remain    d) might remain 

 

37. a) must have been b) must to be    c) should have been      d) ought to be 

 

38.  a) would have we known  b) might we know   

            c) should we know   d) could we have known 

 

39.  a) should we have headed  b) we should have headed  

c) we ought to head   d) ought we to head 

 

40.  a) might be dead   b) must have died   

       c) could have died  d) ought have been dead 

 

For questions 41 to 46, fill in the blanks with the correct phrasal verbs from the 

options given. 

On the way to work, my car _________
(11)

 so I _________
(12)

 a bus and _________
(13)

 

at the office three minutes late. In the evening, I had potatoes and cheese for dinner, and 

then washed up. For the rest of the evening, I _________
(14)

 the work of writing my 

diary. The next day, my friend Dorothy _________
(15)

. She wanted to _________
(16)

 for 

a cup of tea… 
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41. a) wore out b) filled up  c) broke down  d) ran off  

 

42. a) took off  b) rang up  c) turned down  d) got on 

 

43. a) turned up b) went on  c) turned into            d) took up 

 

44. a) held on  b) bought up  c) got on with   d) looked up 

 

45. a) rang up me b) showed me off  c) rang me up d) showed off me 

 

46. a) keep up with  b) get over  c) hold on  d) come over  

 

47. Choose the option where the superlative is used incorrectly. 

a) Jennifer is the slimmerest girl in this school.  

b) Heart disease is one of the commonest causes of death.  

c) My bedroom’s the untidiest room in this house. 

d) I made the most common mistakes on the test. 

 

48. Choose the option where the conditional sentence is correct. 

a) I will tell all about it if I heard something from my classmates.   

b) If England win the match with Germany, they’d be in the Cup Final. 

c) The plane wouldn’t have crashed if the pilot had been more careful.  

d) If you hadn’t lost your lottery ticket, you would had won a million dollars.  

 

49. Choose the option where the comparative is used incorrectly. 

a) Susan is definitely a lot cleverer than her brother is.  

b) This film was less frightening than the one about ghosts. 

c) It’s much simpler if you do it this one. 

d) He’s more stupider than anyone I know. 

 

50. Choose the option where the indirect speech of the sentence below is correct. 

Betsy: “Ben and I didn’t go to the party because we don’t like noisy places.” 

 

a) Betsy said that she and Ben hadn’t gone to the party because they hadn’t liked noisy 

places. 

b) Betsy told us that she and Ben hadn’t gone to the party because they didn’t like 

noisy places. 
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c) Betsy said me she and Ben hadn’t gone to the party because they didn’t like noisy 

places. 

d) Betsy told me she and Ben didn’t go to the party because they hadn’t liked noisy 

places. 

 

 

 



PROFESSOR DA LÍNGUA PORTUGUESA 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da ―Tebas, a das sete 

portas‖. 



2. Qual o sujeito da oração: ―Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?‖ 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto    b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre   d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 

 



6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente    b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito   d) Pretérito perfeito 

 

8. Em ―Era-se mais feliz no passado.‖ A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

11. NULA 

12. Em ―Estima-se que somente a Amazônia detenha mais de 25% da biodiversidade 

vegetal e animal do planeta.‖ 

a) O sujeito está oculto  b) O sujeito é indeterminado 

c) O sujeito é composto  d) O sujeito é simples 

 

13. Complete adequadamente os espaços. 

 

____ tarde estava belíssima, o que levou os rapazes _______ pensarem em sair 

____noite. ____quem eles poderiam consultar ____hora? 

 

a) a, a, à, a, aquela b) a, a, à, à, aquela c) à, a, à, a, àquela d) a, a, à, a, àquela 

 

 

14. É 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.  

 

15. 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. 

 

16. O percentual de pessoas não atendidas por telefonia fixa em uma determinada 

cidade era de 45%. Após uma promoção realizada por uma determinada operadora, 3 a 

cada 15 pessoas passaram a usufruir desse meio de comunicação e, a partir de então, o 

número de pessoas que não dispunham de telefonia fixa ficou reduzido a 13000. Com 

base nessas afirmações, pode-se dizer que o número de habitantes dessa cidade é, 

aproximadamente: 

a) 36111  

 

b) 38034 

 

c) 40000 

 

d) 45876 

 

 

17. NULA 

18. Márcia foi ao mercado e comprou 10 frutas. Chegando em casa, notou que dentre as 10 

frutas compradas 3 estavam estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas desse conjunto, qual 

a probabilidade de ambas não estarem estragadas? 

a)3/5 

 

b)7/10 

 

c)7/15 

 

d)½ 

 

19. Marcela tem 5 camisas (branca, amarela, verde, azul e vermelha) e 3 calças (preta, 

cinza e marron). De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir, usando uma calça 

e uma camisa? 

 

a) 10 



 

b) 12 

 

c) 15 

 

d) 18 

 

 

 

 

20. Um casal tem 13 filhos. Das afirmações a seguir, referentes aos filhos, a única 

necessariamente VERDADEIRA é: 

a) pelo menos uma delas tem altura superior a 1,90m. 

b) pelo menos duas delas são do sexo feminino. 

c) pelo menos duas delas faz aniversário no mesmo mês. 

d) pelo menos uma delas nasceu num dia par. 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. É fundamental que todo educador tenha conhecimento sobre as políticas públicas na 

área da educação, principalmente no que tange as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional- LDB na sua perspectiva política, econômica e social, bem como as 

suas consequências. Dentro dessa conjuntura, a primeira LDB foi sancionada em 1961 

sob o número: 

 

a) 4024        b) 4061            c)4001      d)4034 

 

22. Em 1971 foi sancionada a Lei Nº 5.692 que marcou a história da educação 

brasileira, principalmente porque foi responsável por grandes mudanças na educação. 

As mudanças foram tamanhas que até hoje a sociedade vive sob a influencia do período 

político de sua sanção. É característica dessa lei: 

 

a)Manter a cátedra no Ensino Superior. 

b)Intitulou-se Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º grau, por realizar inúmeras 

mudanças nesses níveis de ensino. 

c)Sancionada em tempos democráticos.  

d) Sancionada pelo presidente Getulio Vargas. 

 

23. Com a Nova Constituição de 1988, após 8 anos, foi sancionada a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB de Nº9394/96, que veio atender a uma 

nova proposta política, visto que foi aprovada em tempos democráticos. Portanto é 

CORRETO afirmar sobre a atual LDB: 



a) A carga horária mínima anual da Educação Básica é de 700 horas. 

b) O controle da frequência fica a cargo do governo, sendo exigida frequência mínima 

de 65% para a aprovação. 

c) Define que a Educação Básica é formada pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio.  

d) O ensino da disciplina de artes é facultativo por não ser um componente curricular 

obrigatório. 

 

24. Henri Wallon nasceu e viveu na França entre 1879 a 1962. Formado em filosofia, 

medicina, psiquiatria, e foi um verdadeiro pesquisador em psicologia, desenvolveu a 

Teoria da Epistemologia da Pessoa. Indique o item que é um conceito definido por 

Wallon: 

a) Leitura e escrita           b) Afetividade (emoções)      

c) O capital e os problemas econômicos e sociais  d) A física quântica  

      

25. A tendência progressista libertadora tem como inspirador e divulgador Paulo Freire, 

marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

(   ) Nessa tendência os conteúdos de ensino são denominados ―temas geradores‖, são 

extraídos da problematização da prática de vida do aluno. 

(   ) Paulo Freire desenvolveu essa tendência em conjunto com Luis Inácio Lula da 

Silva. 

(   ) Para essa tendência pedagógica, o professor é um mediador que deve ―descer‖ ao 

nível do aluno, adaptando-se às suas características e ao desenvolvimento próprio de 

cada grupo. 

(   ) Para Paulo Freire a relação entre professor e aluno, deverá ser uma relação 

delineada e firmada pelo dialogo, em que os dois serão sujeitos ativos do ato de 

conhecimento. O respeito, a ética e a valorização das experiências do professor como 

também as do aluno são pontos fundamentais no processo de aprendizagem. 

(    ) Paulo Freire defendia que os professores deveriam impor sua liberdade aos alunos 

e aos gestores, mediante o autoritarismo e  o castigo aos alunos.  
 

Marque o item CORRETO: 

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

26. A didática assegura o fazer pedagógico na instituição escolar, na dimensão técnica, 

política e social, por isso que é uma ciência eminentemente pedagógica. Marque a 

opção INCORRETA: 

 

a) A didática investiga as condições e formas que vigoram no ensino os fatores reais 

condicionantes das relações entre a docência e a aprendizagem. 

b) A didática é a ciência que estuda o processo de ensino mediante seus componentes, 

por esse motivo é de fundamental importância os professores dominarem a didática. 

c) O professor que não compreende a didática e não a utiliza corretamente pode 

influenciar o aluno a diminuir o interesse pelos estudos e pela escola. 

d) A didática é a ciência da psicanálise e seu fundador foi Karl Marx. 

 

27. A concepção interacionista de desenvolvimento defende a ideia de interação entre o 

organismo e o meio e vê a aquisição de conhecimentos como um processo construído 



pelo indivíduo durante toda a sua vida. Assinale a opção que indica um teórico 

interacionista: 

 

a) Jean Piaget   b) Santo Agostinho       

c) Skinner   d) Karl Marx              

 

28. O Behaviorismo busca compreender as interações entre o indivíduo e o ambiente, 

entre as ações do indivíduo (suas respostas) e o ambiente (estímulo). Assinale a 

alternativa que NÃO é um conceito abordado pelo Behaviorismo. 

 

a) comportamento respondente  b) livro didático    

c) comportamento operante   d) reforçamento    

 

29. Sobre as inteligências múltiplas de Howard Gardner, relacione a 2º coluna de acordo 

com a 1º. 

 

(1) Inteligência linguística.  (2) Inteligência lógica matemática .                            

(3) Inteligência espacial.   (4) Inteligência musical.                                                     

(5) Inteligência cinestésica corporal                              

 

(  ) é a inteligência responsável em nos orientar em diversas localidades, para o 

reconhecimento de cenas e objetos. 

(   ) é a inteligência da faculdade para calcular, da capacidade de perceber a geometria 

nos espaços. 

(    ) é a inteligência  do controle dos movimentos do corpo. 

(    ) é a inteligência que nos torna capazes de dominar o vocabulário falado e escrito. 

(   ) é a inteligência que nos faz perceber com clareza o tom, melodias, ritmos, som 

musicais. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

 

30. A teoria sócio-histórico define que a relação das pessoas sobre o mundo não é uma r 

elação direta, mas sim mediada por signos, e que o pensamento e a linguagem são 

fundamentais no processo de desenvolvimento e aprendizagem.  Marque a opção que 

indica o nome do teórico que desenvolveu essa teoria: 

a) Kurt Lewin   b) Reuven Feuerestein  

c) Emilia Ferreiro        d) Lev S. Vygostsky 

 

 Leia os textos I, II e III e responda às questões a seguir. 

 

I- 

No descomeço era o verbo. 1 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 2 

O delírio do verbo estava no começo, lá onde a 3 

criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos. 4 

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona  5 

para cor, mas para som. 6 

Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira. 7 



E pois. 8 

Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos —  9 

O verbo tem que pegar delírio.10 

 

(Manoel de Barros. Livro das ignorãnças) 

 

II-

―No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava 1 

no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, 2 

nada do que foi feito se fez.‖ (Bíblia Sagrada. João 1:1-4) 3 

 

III- 

No princípio era o verbo, a palavra e 1 

depois a rima, que provocou reacções 2 

como se fosse uma enzima. 3 

No princípio era a tesão, a fúria e a 4 

sofreguidão, depois veio a calma, 5 

procura do saber e a satisfação. 6 

Inspiração para uma vida melhor, um 7 

caminho melhor, um mundo melhor, 8 

para uma pessoa melhor. 9 

Bem-vindo ao Manual de iniciação a 10 

uma vida banal, ao diário de bordo de 11 

uma nave espacial. 12 

Puto Pac tá confiante, entra de 13 

rompante, 14 

Virgul, sempre constante, brilha como 15 

um diamante. Vai começar, desaperta 16 

o cinto, acende um cigarro, relaxa a 17 

tua mente como se fosse barro. 18 

Palavra de Honra era e é palavra todo 19 

o santo dia (X 2) 20 

Anos em preparativos, tratamentos 21 

narrativos, 22 

tantos curativos, dou graças a Deus 23 

por estarmos vivos. A evolução 24 

permanente, seja ponto bem assente, 25 

quando o meu coração sente, a minha 26 

boca não mente. Escrevo desde o meu 27 

início, nasci com esse vício, não 28 

importa tempo e espaço, o ambiente é 29 

propício. Faça apologia da lírica 30 

terapia, Palavra de Honra era e é 31 

palavra todo o santo dia. 32 

 (No princípio era o verbo, Da Weasel, 

grupo de rap) 

 

31. Os textos I, II e III: 

a) Não têm nada em comum. 

b) Têm em comum um interesse religioso pelo sagrado. 

c) Têm em comum um interesse metafísico pela linguagem. 

d) Têm em comum o mote da Criação como matéria de vontade e de razão 

humana. 

 

32. É correto afirmar, em relação ao texto I, EXCETO: 

a) Há uma preocupação clara com a religiosidade, tendo em vista a referência ao 

texto bíblico. 

b) Há um pensar sobre a poesia dentro da própria poesia, o que o poeta faz utilizando, 

entre outros recursos, a função metalinguística. 

c) O sujeito poético acaba por distorcer o sentido bíblico da Criação. 

http://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Jo%C3%A3o/I#1:1


d) O ―delirar do verbo‖ constituiria a ação de dissociar o verbo/a palavra de seus 

lugares comuns. 

 

33. O emprego do neologismo ―descomeço‖ (texto I, linha 1) justifica-se poeticamente 

em uma das citações a seguir: 

a) “O sentido normal das palavras não faz bem ao poema. Há que se dar um gosto 

incasto aos termos” 

b) ―A poesia tem comunicação secreta com o sofrimento do homem‖. 

c) ―A poesia não quer adeptos, quer amantes‖. 

d) ―A palavra, quando é criação, desnuda. A primeira virtude da poesia tanto para o 

poeta como para o leitor é a revelação do ser. A consciência das palavras leva à 

consciência de si: a conhecer-se e a reconhecer-se‖. 

 

 

34. Corresponde ao contexto literário do poeta Manoel de Barros (Texto I): 

 

a) Uma literatura que abusa de figuras de linguagem; faz uso do estilo cultista e 

conceitista, através de jogos de palavras e raciocínios sutis, mas com sátira felina e 

palavras de baixo calão. 

b) Um período de superação do cânone tradutório dos concretistas. 

c) O romance, no Brasil, ganhou um novo alcance, a observação. Começou-se a 

escrever buscando a verdade, e não mais para ocupar os ócios dos leitores. 

d) Resultado da assimilação de tendências culturais e artísticas lançadas pelas 

vanguardas europeias no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. 

 

35. No texto II, o enunciado ―sem ele, nada do que foi feito se fez‖ (linha 2), exprime 

uma relação de: 

 

a) Explicitação/ particularização  b)Confirmação/resumo 

c) Causa/consequência   d)Finalidade/intencionalidade 

 

36. No texto III, o trecho ―Bem-vindo ao Manual de iniciação a uma vida banal.” (linha 

9), mostra uma intertextualidade com a passagem bíblica do texto II, em que o autor: 

 

a) Admite a sacralidade da vida nascida diante do Verbo divino. 

b) Rechaça o poder divino como força propulsora da verdade para o homem. 

c) Divulga o papel da religiosidade para o Homem, quando se remete ao trecho ―no 

princípio era o verbo‖. 

d) Faz apologia à infringência das normas religiosas. 

 

 

Observe os cartazes de publicidade (acompanhados de legenda) e responda ao que 

se solicita nas questões infra.

 

 

 

 ―Era uma vez, uma garota 

branca como a neve que 

causava muita inveja não por 

ter conhecido sete anões, mas 

vários morenos de 1,80m. 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

37. Os cartazes publicitários trabalham com a intertextualidade para divulgar e reforçar 

um estereótipo muito presente na cultura ocidental. Condizente com tal estereótipo, uma 

citação famosa pertinente NÃO está em: 

 

a) ―A sabedoria das mulheres não é raciocinar, é sentir.‖ (Immanuel Kant) 

b) ―A mulher ideal é sempre a dos outros.‖ (Stanislaw Ponte Preta) 

―Um belo dia, uma linda 

donzela usou O Boticário. 

Depois disso, o dragão que ela 

tanto temia ficou mansinho, 

mansinho e nunca mais saiu de 

perto dela.‖ 



c) “A mulher que se preocupa em evidenciar a sua beleza anuncia ela própria que 

não tem outro maior mérito”. (Julie Lespinasse) 

d) ―Nem todas mulheres gostam de apanhar, só as normais.‖ (Nelson Rodrigues) 

 

38. A agência publicitária responsável pelas propagandas de O Boticário (2005) 

trabalhou com uma tensão ambígua entre delicadeza e potência, e isso produziu o 

seguinte efeito de sentido: 

a) A retomada do encanto que os contos ainda possuem nos dias de hoje, não só para as 

crianças, como também para os adultos, pois por meio deles, pode-se acreditar na 

existência de um mundo melhor. 

b) A representação, por meio das figuras dos contos de fadas, da mulher moderna, 

podendo esta ser interpretada como merecedora do título de princesa, mas 

também colocada como poderosa e possuidora de domínio sobre os homens.  

c) A busca por instaurar na compreensão das mulheres usuárias dos produtos que elas 

podem ser precisamente como as princesas descritas contos de fadas. 

d) A instauração de novos sentidos a partir de velhos, como é o caso dos contos de 

fadas retomados para produzir novas interpretações e para atingir também o público 

masculino. 

  

39. Sobre o enunciado que acompanha a imagem de Branca de Neve (Era uma vez, uma 

garota branca como a neve que causava muita inveja não por ter conhecido sete anões, 

mas vários morenos de 1,80m), é INADEQUADO afirmar: 

 

a) O enunciado deixa claro que não mais se intenciona alcançar o público infantil, mas 

sim o adulto. 

b) Deixa-se claro que os homens que desejam essa mulher são estereótipos do homem 

perfeito, ou seja, morenos, altos e fortes. 

c) O enunciado exprime a ideia de fragilidade, o que pode ser evidenciado nos 

olhos que demonstram doçura, mas confiança, e nos seios grandes que 

demonstram um apelo maternal. 

d) O enunciado propõe que conhecer anões não provoca a inveja em outras mulheres, 

mas que conhecer bonitões de 1,80m, sim. 

 

40. Um dos cartazes materializa com a imagem um personagem ativado 

intertextualmente no texto, porém utilizado metonimicamente. Este cartaz corresponde 

ao de: 

 

a)Branca de neve b)Rapunzel    c)Chapeuzinho vermelho.  d)Cinderela. 

 

41.No enunciado ―Para que varinha de condão quando se tem maquiagem O 

Boticário?‖, o advérbio ―quando‖ apresenta o mesmo valor que está em: 

a) Quando a princesa entrou, o príncipe saiu pela janela. 

b) Se você me disser o seu ―quando‖, eu lhe digo o nosso ―onde‖. 

c) Quando o homem sentava, se afundava mais ainda. 

d) Costuma convidá-la para sair, quando sabe muito bem que ela tem que estudar 

para as provas. 

 

Leia os excertos e responda ao que se solicita. 

 



I- ―... você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos 

estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E, pensando bem, 

ele não era um homem: era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. 

Vermelho, queimado, tinha olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos; mas como 

vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na 

presença dos brancos e julgava-se cabra.‖ 

II-  ―Era incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Só vagamente 

tomava conhecimento da espécie de ausência que tinha de si mesma. Se fosse 

criatura que se exprime, diria: 'o mundo é fora de mim, eu sou fora do mundo’.‖ 

 

 

42. Sobre as personagens, é CORRETO afirmar: 

I- Ambas se aproximam pelo sofrimento trazido pela mudança radical no ritmo de vida, 

é a dificuldade de se adaptar a um meio inóspito, que valoriza muito pouco o que 

carregam de herança cultural. 

II- Nenhum deles dispõe do mínimo que os habilite à decifração dos códigos e discursos 

disponibilizados pelas estruturas de um poder sob o qual não estão abrigados, mas que 

são obrigados a respeitar, atender e manter. 

III- A primeira personagem, apesar da rudeza, percebe constantemente a necessidade 

de mudança e inclusão no mundo que o oprime; a segunda, ao contrário, norteia-se pelo 

mundo que ela mesma constrói. 

 

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

 

43. Os livros a que pertencem os trechos lidos posicionam-se no seguinte contexto: 

a) Um grupo de artistas formado por pintores, músicos e escritores pretendia 

trazer as influências das vanguardas europeias à cultura brasileira. Essas 

correntes europeias expunham na literatura as reflexões dos artistas sobre a 

realidade social e política vivida. 

b) Com os olhos fechados ao mundo os poetas buscam no seu interior a tentativa de 

solucionar os dramas dos conflitos existentes. Não veem mais sentido na realidade 

em sim mesma, e sim naquilo que sua intuição diz sobre ela. Assim, a poesia torna-

se anti-intelectual e antirracional. 

c) Com a introdução desse estilo, o romance, no Brasil, ganhou um novo alcance, a 

observação. Começou-se a escrever buscando a verdade, e não mais para ocupar os 

ócios dos leitores. 

d) Redescobre-se e redimensiona-se a subjetividade, o sentimento, a imaginação, a 

espiritualidade; busca-se desvendar o subconsciente e o inconsciente nas relações 

misteriosas e transcendentes do sujeito humano consigo próprio e com o mundo. 

 

44. A propaganda a seguir demonstra a exploração de um fenômeno relativo a um grupo 

profissional de falantes no Brasil. Identifique a opção que porta a afirmação 

INADEQUADA sobre esse fenômeno. 



 
a) O gerundismo pode ser considerado um desvio de linguagem, exatamente por ser 

atribuído a uma ação que ocorre num determinado tempo, dando a noção de futuro, 

ou seja, de algo que ainda irá ocorrer. 

b) O gerúndio expressa uma ação que está em curso ou que ocorre 

simultaneamente ou, ainda, que remete a uma ideia de progressão. Sua forma 

nominal é derivada do radical do verbo acrescida da vogal temática e da 

desinência –ndo. 

c) O abuso do gerúndio, que tem sido chamado de gerundismo, ocorre quando o 

gerúndio é usado para expressar ações não durativas que serão realizadas no futuro 

e geralmente se emprega o verbo auxiliar ―estar‖. É nisso que consiste o ―erro‖ do 

gerundismo, tratam-se de ações que ocorrerão no futuro e não terão uma duração, 

uma continuidade.  

d) Trata-se de um fenômeno recente no Brasil de implicações semânticas e 

pragmáticas, usadas, na maioria dos casos, quando o falante não quer repassar a 

ideia de ações simultâneas e quando a duração não é prioridade. 

 

45. Sobre o tratamento que a escola deve dar a esse fenômeno, observa-se que NÃO: 

 

a) É necessário salientar com os alunos o aspecto verbal, isto é, categoria semântica que 

expressa detalhes qualitativos ou quantitativos internos de uma determinada ação, 

processo ou estado. Este fenômeno também pode ser definido como a posição que o 

falante assume com relação ao evento ou ação que está expressando.  

b) É necessário ter consciência da seriedade e importância das pesquisas e discussões da 

linguística acerca do ensino normativo e excludente tal qual o conhecemos em que os 

ditos mestres baseiam-se apenas nos compêndios gramaticais desconsiderando tudo 

aquilo que não seja regido por estes, inclusive as variantes que os próprios professores 

utilizam em sua fala. 

c) É necessário que escola e sociedade cobrem a forma padrão relativa ao 

fenômeno, já sendo objeto de programação escolar, devido à enorme 

estigmatização que esse traço linguístico sofre. 

d) É necessário esclarecer que o gerúndio é uma forma verbal existente na língua e que 

pode ser utilizada normalmente, mas que o seu uso excessivo e aspectualmente 

desviado. 

 



46. A expressão ―falar errado‖, que tematiza a propaganda, pode ser considerada desde 

a seguinte perspectiva: 

a) É necessário compreender o conceito de certo e errado, mas inserir na escola o 

ensino das formas certas para que o aluno se saia melhor na escola e na vida. 

b) A língua é um dos elementos constitutivos de um povo, de uma nação, e como tal 

deve ser respeitada na sua estrutura, sem concessões ou distorções. Não deve ser 

"flexibilizada". 

c) É preciso não perder de vista o fato de a variante de maior prestígio social ser mais 

correta, pois, inclusive para a Sociolinguística, ela também o será. 

d) A escola tem o papel de criar situações de aprendizagens que permitam aos 

alunos utilizar diversas variedades linguísticas, sem lançar mão dos conceitos 

de “certo” ou “errado”. 

 

47. Assinale dentre as imagens/textos abaixo qual(is) se enquadra(m) numa abordagem 

possível para o tratamento da variação linguística. 

 

 I-       II-

           
 

 

III    - 

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

 

Leia a notícia e responda às questões abaixo. 

 

Homem morto trabalha por uma semana 

Os Gerentes de uma Editora estão tentando descobrir, porque ninguém notou que um dos 

seus empregados estava morto, sentado à sua mesa há 5 dias. George Turklebaum, 51 

anos, que trabalhava como Verificador de Texto numa firma de Nova Iorque há 30 anos, 

sofreu um ataque cardíaco no andar onde trabalhava (open space, sem divisórias) com 

outros 23 funcionários. Ele morreu tranquilamente na segunda-feira, mas ninguém notou 
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48. O título da notícia apresenta um ―problema‖ que provoca um efeito de sentido ao 

texto. Assinale a alternativa que contempla esse ―problema‖. 

 

a) Ambiguidade b) Incoerência c) Inconsistência d) Tautologia 

 

49. No trecho ―George era sempre o primeiro a chegar todos os dias e o último a sair no 

final do expediente‖ existe uma figura de estilo. Identifique a passagem com a mesma 

figura. 

a) “O mito é o nada que é tudo”. 

b) ―Tinha um sorriso amargo.‖  

c) ―Tenho estado doente. Primeiramente, estômago – e depois, um incômodo, um 

abscesso naquele sítio em que se levam os pontapés…‖ 

d) ―A rua parece um formigueiro agitado‖. 

 

50. O pronome indefinido ―ninguém‖ aparece três vezes no texto. Segundo a Nova 

gramática do português contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley Cintra, ―Quando os 

sujeitos são resumidos por um pronome indefinido (como tudo, nada, ninguém), o verbo 

fica no singular, em concordância com esse pronome.‖ Assinale a(s) opção(s) que 

amplia(m) a explicação apenas gramatical para o funcionamento desse pronome, 

fornecendo um efeito de linguagem que extrapola a regra normativa. 

 

    I 

 

    II 
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III 

 

a)Apenas III  b)Apenas II  c)Apenas I  d)I e II 
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PROFESSOR DE BIOLOGOIA 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente    b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito   d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

11. NULA 

12. Em “Estima-se que somente a Amazônia detenha mais de 25% da biodiversidade 

vegetal e animal do planeta.” 

a) O sujeito está oculto  b) O sujeito é indeterminado 

c) O sujeito é composto  d) O sujeito é simples 

 

13. Complete adequadamente os espaços. 

 

____ tarde estava belíssima, o que levou os rapazes _______ pensarem em sair 

____noite. ____quem eles poderiam consultar ____hora? 

 

a) a, a, à, a, aquela b) a, a, à, à, aquela c) à, a, à, a, àquela d) a, a, à, a, àquela 

 

14. É 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.  

 

15. Indique a opção em que a concordância aparece de maneira CORRETA: 
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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. 

 

16. O percentual de pessoas não atendidas por telefonia fixa em uma determinada 

cidade era de 45%. Após uma promoção realizada por uma determinada operadora, 3 a 

cada 15 pessoas passaram a usufruir desse meio de comunicação e, a partir de então, o 

número de pessoas que não dispunham de telefonia fixa ficou reduzido a 13000. Com 

base nessas afirmações, pode-se dizer que o número de habitantes dessa cidade é, 

aproximadamente: 

a) 36111  

 

b) 38034 

 

c) 40000 

 

d) 45876 

 

 

17. NULA 

18. Márcia foi ao mercado e comprou 10 frutas. Chegando em casa, notou que dentre as 10 

frutas compradas 3 estavam estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas desse conjunto, qual 

a probabilidade de ambas não estarem estragadas? 

a)3/5 

 

b)7/10 

 

c)7/15 

 

d)½ 

 

19. Marcela tem 5 camisas (branca, amarela, verde, azul e vermelha) e 3 calças (preta, 

cinza e marron). De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir, usando uma calça 

e uma camisa? 

 

a) 10 
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b) 12 

 

c) 15 

 

d) 18 

 

 

 

 

20. Um casal tem 13 filhos. Das afirmações a seguir, referentes aos filhos, a única 

necessariamente VERDADEIRA é: 

a) pelo menos uma delas tem altura superior a 1,90m. 

b) pelo menos duas delas são do sexo feminino. 

c) pelo menos duas delas faz aniversário no mesmo mês. 

d) pelo menos uma delas nasceu num dia par. 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
21. É fundamental que todo educador tenha conhecimento sobre as políticas públicas na 

área da educação, principalmente no que tange as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional- LDB na sua perspectiva política, econômica e social, bem como as 

suas consequências. Dentro dessa conjuntura, a primeira LDB foi sancionada em 1961 

sob o número: 

 

a) 4024        b) 4061            c)4001      d)4034 

 

22. Em 1971 foi sancionada a Lei Nº 5.692 que marcou a história da educação 

brasileira, principalmente porque foi responsável por grandes mudanças na educação. 

As mudanças foram tamanhas que até hoje a sociedade vive sob a influência do período 

político de sua sanção. É característica dessa lei: 

 

a)Manter a cátedra no Ensino Superior. 

b)Intitulou-se Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º grau, por realizar inúmeras 

mudanças nesses níveis de ensino. 

c)Sancionada em tempos democráticos.  

d) Sancionada pelo presidente Getulio Vargas. 

 

23. Com a Nova Constituição de 1988, após 8 anos, foi sancionada a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB de Nº9394/96, que veio atender a uma 

nova proposta política, visto que foi aprovada em tempos democráticos. Portanto é 

CORRETO afirmar sobre a atual LDB: 
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a)A carga horária mínima anual da Educação Básica é de 700 horas. 

b) O controle da frequência fica a cargo do governo, sendo exigida frequência mínima 

de 65% para a aprovação. 

c) Define que a Educação Básica é formada pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio.  

d) O ensino da disciplina de artes é facultativo por não ser um componente curricular 

obrigatório. 

 

 

 

24. Henri Wallon nasceu e viveu na França entre 1879 a 1962. Formado em filosofia, 

medicina, psiquiatria, e foi um verdadeiro pesquisador em psicologia, desenvolveu a 

Teoria da Epistemologia da Pessoa. Indique o item que é um conceito definido por 

Wallon: 

a) Leitura e escrita           b) Afetividade (emoções)      

c) O capital e os problemas econômicos e sociais  d) A física quântica     

   

25. A tendência progressista libertadora tem como inspirador e divulgador Paulo Freire, 

marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

(   ) Nessa tendência os conteúdos de ensino são denominados “temas geradores”, são 

extraídos da problematização da prática de vida do aluno. 

(   ) Paulo Freire desenvolveu essa tendência em conjunto com Luis Inácio Lula da 

Silva. 

(   ) Para essa tendência pedagógica, o professor é um mediador que deve “descer” ao 

nível do aluno, adaptando-se às suas características e ao desenvolvimento próprio de 

cada grupo. 

(   ) Para Paulo Freire a relação entre professor e aluno, deverá ser uma relação 

delineada e firmada pelo dialogo, em que os dois serão sujeitos ativos do ato de 

conhecimento. O respeito, a ética e a valorização das experiências do professor como 

também as do aluno são pontos fundamentais no processo de aprendizagem. 

(    ) Paulo Freire defendia que os professores deveriam impor sua liberdade aos alunos 

e aos gestores, mediante o autoritarismo e  o castigo aos alunos.  
 

Marque o item CORRETO: 

 

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

26. A didática assegura o fazer pedagógico na instituição escolar, na dimensão técnica, 

política e social, por isso que é uma ciência eminentemente pedagógica. Marque a 

opção INCORRETA: 

 

a) A didática investiga as condições e formas que vigoram no ensino os fatores reais 

condicionantes das relações entre a docência e a aprendizagem. 

b) A didática é a ciência que estuda o processo de ensino mediante seus componentes, 

por esse motivo é de fundamental importância os professores dominarem a didática. 

c) O professor que não compreende a didática e não a utiliza corretamente pode 

influenciar o aluno a diminuir o interesse pelos estudos e pela escola. 

d) A didática é a ciência da psicanálise e seu fundador foi Karl Marx. 
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27. A concepção interacionista de desenvolvimento defende a ideia de interação entre o 

organismo e o meio e vê a aquisição de conhecimentos como um processo construído 

pelo indivíduo durante toda a sua vida. Assinale a opção que indica um teórico 

interacionista: 

 

a) Jean Piaget    b) Santo Agostinho       

c) Skinner    d) Karl Marx              

 

28. O Behaviorismo busca compreender as interações entre o indivíduo e o ambiente, 

entre as ações do indivíduo (suas respostas) e o ambiente (estímulo). Assinale a 

alternativa que NÃO é um conceito abordado pelo Behaviorismo. 

 

a) comportamento respondente  b) livro didático    

c) comportamento operante   d) reforçamento    

 

29. Sobre as inteligências múltiplas de Howard Gardner, relacione a 2º coluna de acordo 

com a 1º. 

 

(1) Inteligência linguística.           (2) Inteligência lógica matemática.                            

(3) Inteligência espacial.           (4) Inteligência musical.                                                     

(5) Inteligência cinestésica corporal                              

 

(  ) é a inteligência responsável em nos orientar em diversas localidades, para o 

reconhecimento de cenas e objetos. 

(   ) é a inteligência da faculdade para calcular, da capacidade de perceber a geometria 

nos espaços. 

(    ) é a inteligência  do controle dos movimentos do corpo. 

(    ) é a inteligência que nos torna capazes de dominar o vocabulário falado e escrito. 

(   ) é a inteligência que nos faz perceber com clareza o tom, melodias, ritmos, som 

musicais. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

 

30. A teoria sócio-histórico define que a relação das pessoas sobre o mundo não é uma r 

elação direta, mas sim mediada por signos, e que o pensamento e a linguagem são 

fundamentais no processo de desenvolvimento e aprendizagem.  Marque a opção que 

indica o nome do teórico que desenvolveu essa teoria: 

 

a) Kurt Lewin    b) Reuven Feuerestein  

c) Emilia Ferreiro         d) Lev S. Vygostsky 

 

31. Na década de 1980, as biólogas norte-americanas Lynn Margulis e Karlene 

Schwartz reconheceram os cinco reinos propostos por Whittaker, Monera, Protista, 

Fungi, Plantae e Animalia.  Sobre as características gerais desses reinos é INCORRETO 

afirmar que: 

 

a) o reino Monera reúne os seres procarióticos, unicelulares, autotróficos e 

heterotróficos, tendo como representantes as bactérias e as arqueobactérias. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

8 
 

b) o reino Protista inclui os protozoários, seres eucarióticos, unicelulares e 

heterotróficos, e as algas, seres eucarióticos, unicelulares ou multicelulares autotróficos 

fotossintetizantes. 

c) o reino Plantae reúne as plantas, seres eucarióticos, multicelulares e autotróficos 

fotossintetizantes. 

 d) o reino Fungi inclui seres eucarióticos, unicelulares ou multicelulares, 

autotróficos ou heterotróficos por ingestão. E o reino Animalia reúne os animais, 

seres eucarióticos, multicelulares e heterotróficos por absorção. 

 

32. Os estômatos são estruturas epidérmicas compostas por duas células em forma de 

haltere ou grão de feijão, ricas em cloroplastos, denominadas células-guarda, as quais 

são circundadas por um número variável de células vizinhas, as células acessórias, que 

não possuem cloroplastos. Sobre os estômatos, julgue os itens abaixo. 

 

I- Tem a função de estabelecer a comunicação do meio interno com a atmosfera, 

constituindo-se em um canal que permite a troca de gases e a transpiração das plantas. 

II- A abertura dos estômatos depende apenas da quantidade de água disponível para as 

raízes e da concentração de gás carbônico. 

III- A taxa de transpiração da planta diminui quando esta passa a abrir os estômatos para 

permitir o ingresso de gás carbônico. 

IV- Os estômatos se fecham gradativamente à medida que a luminosidade diminui.  

 

Estão CORRETOS apenas os itens 

a) I e II.  b) II e III.  c) I e IV.  d) I, III e IV.  

 

33. Bois e vacas são comumente atacados por parasitas externos (ectoparasitas), 

pequenos artrópodes conhecidos vulgarmente por carrapatos.  E o anum preto 

(Crotophaga ani) tem como refeição predileta estes pequenos parasitas. A relação 

ecológica interespecífica observada entre os bois, vacas e os anuns é um exemplo de: 

 

a) inquilinismo b) protocooperação  c) comensalismo d) mutualismo 

 

34. Bioma é um conjunto de ecossistemas terrestres com vegetação característica e 

fisionomia típica, onde predomina certo tipo de clima. Sobre os biomas brasileiros, 

assinale a opção que só contém informações CORRETAS. 

 

a) a caatinga ocupa cerca de 10% do território brasileiro, suas condições climáticas são 

rigorosas, submetidas a ventos fortes e secos, sua vegetação é composta por plantas 

como o ipê, a peroba do campo e os juazeiros. 

b) o cerrado possui pequenas árvores e arbustos com casca espessa e esparsa, como as 

mimosas e as amburanas. 

c) o pantanal é uma vasta planície inundável, ocupa desde o oeste dos estados de 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estendendo-se pelo Paraguai, Bolívia e 

Argentina, sua fauna é formada por ariranhas, garças e a flora pelo carandá. 

d) o mangue é lodoso e salgado, sua fauna é composta principalmente por caranguejos e 

moluscos. E a flora composta pelo seriba e a caviúna. 

 

35. Em um artigo publicado em 1838, o químico holandês Gerardus Johannes Mulder 

(1802-1880) usou pela primeira vez o termo proteína (do grego proteios, primitivo, 
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primeiro). Sobre essa substância orgânica, escolha a alternativa que apresenta 

informações INCORRETAS.  

 

a) As proteínas são consideradas macromoléculas, formadas por dezenas, centenas ou 

milhares de moléculas de aminoácidos. 

b) A ligação entre dois aminoácidos vizinhos em uma molécula de proteína é 

denominada ligação peptídica e se estabelece sempre entre um grupo amina de um 

aminoácido e o grupo carboxila do outro. 

c) As proteínas podem diferir uma das outras pela quantidade de aminoácidos da cadeia 

polipeptídica, pelos tipos de aminoácidos presentes na cadeia e pela sequência em que 

os aminoácidos estão unidos na cadeia. 

d) As proteínas podem ser classificadas em globulares e fibrosas. As proteínas 

globulares, são fixas e insolúveis em água, como exemplo cita-se a albumina do 

ovo. As proteínas fibrosas são móveis e solúveis em água, como exemplo cita-se a 

queratina. 

 

36. O nome “príon” foi proposto pelo pesquisador norte-americano Stanley Prusiner 

(1942) a partir da expressão inglesa proteinaceous infectious particles. Sobre essas 

partículas proteicas infecciosas é CORRETO afirmar que  

a) os príons são moléculas de proteínas infectantes resistentes à inativação por 

procedimentos que normalmente degradam proteínas e vitaminas.  

b) são partículas subvirais como os viroides, minúsculos segmentos de DNA de cadeia 

simples e extremidades unidas, que se alojam no núcleo das células infectadas. 

c) os príons são responsáveis por causar doenças como a encefalopatia espongiforme 

bovina, a insônia familiar fatal e a síndrome de Alpers. 

d) quando uma pessoa ou animal ingerem carne contaminada, os príons são digeridos no 

tubo digestório e podem penetrar na circulação sanguínea. 

 

37. As substâncias orgânicas são formadas a partir dos arranjos do elemento químico 

carbono. Dessas substâncias, qual delas se apresenta em maior quantidade na massa de 

um ser humano? 

a) água  b) proteínas  c) lipídios  d) glicídios 

 

38. O processo da digestão é controlado pelo sistema nervoso autônomo e por 

hormônios. Assinale a opção que relaciona corretamente o hormônio que controla a 

digestão e seu local de produção no corpo humano. 

 

a) gastrina – intestino delgado.  b) secretina – intestino grosso. 

c) colecistoquinina – estômago.  d) inibidor gástrico – intestino delgado. 

 

39. A espécie humana possui diversas glândulas endócrinas, algumas delas responsáveis 

pela produção de mais de um tipo de hormônio. Escolha a opção que melhor estabelece 

a correlação entre os nomes dos hormônios com suas respectivas glândulas secretoras e 

função. 

 

HORMÔNIOS 

 

(1) Progesterona     (2) Prolactina (3) Andrógenos     (4) Oxitocina (5) Adrenalina 

 

Glândulas secretoras e função: 
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(    ) Ovário / Promove a continuação de crescimento da mucosa uterina. 

(   ) Suprarrenal / Aumenta a concentração de glicose no sangue, causa vasoconstrição 

na pele, mucosa e rins.  

(    ) Adenoipófise / Estimula a produção e a secreção de leite. 

(    ) Testículos/ Estimula a espermatogênese. 

(    ) Neuroipófise / Estimula a contração do útero. 

 

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

 

40. Desde 1940, inseticidas do grupo dos organoclorados, principalmente o DDT 

(diclorodifeniltricloretano), são utilizados nas lavouras devido à sua alta eficiência 

contra diversos insetos. Sobre o DDT é INCORRETO afirmar que: 

 

a) se absorvido pela pele ou se contaminar os alimentos, pode causar doenças do fígado 

como a cirrose e o câncer, tanto em humanos quanto em animais. 

b) possui a capacidade de se concentrar no corpo dos organismos que os absorvem, 

como moluscos bivalves, que obtém alimento filtrando a água circundante. 

c) como cada organismo de um nível trófico superior geralmente come diversos 

organismos do nível inferior, o DDT tende a se concentrar nos níveis tróficos 

superiores. 

d) num lago, que teve suas águas contaminadas por DDT, possui uma cadeia 

alimentar constituída por fitoplâncton, zooplâncton, peixes pequenos, peixes 

grandes e aves aquáticas carnívoras, encontra-se a maior concentração deste 

inseticida nos peixes pequenos. 

 

41. Sobre a Origem da Vida na Terra, julgue os itens a seguir. 

 

I - A Teoria da geração espontânea acreditava que seres vivos podiam surgir por outros 

mecanismos além da reprodução. 

II – A Teoria da Biogênese admitia que, cobras, rãs e crocodilos podiam se formar a 

partir da lama de lagos e rios, e que gansos podiam surgir pela transformação de 

crustáceos marinhos. 

III – Um dos primeiros experimentos científicos sobre a origem de seres vivos foi 

realizado pelo médico italiano Lazzaro Spallanzani (1626- 1697). 

IV – Louis Pasteur foi quem derrubou definitivamente a ideia da geração espontânea 

com a utilização de uma vidraria chamada pescoço de cisne. 

 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

a) Apenas I e II. b) Apenas II e III. c) Apenas I e IV. d) Apenas I, II e IV. 

 

42. Vitaminas são compostos orgânicos, presentes nos alimentos, essenciais para o 

funcionamento normal do metabolismo, e em caso de falta, pode levar a doenças. A 

vitamina A (Retinol) é necessária para o crescimento normal, bom funcionamento da 

pele, do nariz, da boca, dos olhos, dos ouvidos e dos pulmões. A vitamina C (Ácido 

ascórbico), mantém a integridade dos vasos sanguíneos e a saúde dos dentes. Dentre as 

opções abaixo, quais são os sintomas de deficiência dessas vitaminas no organismo 

humano? 
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a) Xeroftalmia e raquitismo.   b) Cegueira noturna e pelagra. 

c) Beribéri e esterilidade humana.  d) Xeroftalmia e escorbuto. 

 

43. No início do século XX, o médico austríaco, Karl Landsteiner classificou o sangue 

humano em 4 tipos, A, B, AB e O. Uma mulher do grupo sanguíneo B, cuja mãe era do 

grupo O, casa-se com um homem doador universal. Qual ou qual o(s) grupo(s) 

sanguíneo(s) dos prováveis filhos do casal? 

 

a) B e O, apenas. 

b) A e B, apenas. 

c) B, apenas. 

d) A, B e O. 

 

44. As briófitas são plantas avasculares, ao contrário dos outros grupos de plantas que já 

são vasculares, ou seja, possuem vasos condutores de seiva. A respeito dos vasos que 

conduzem as seivas é CORRETO afirmar que: 

 

 a) A seiva bruta (água e sais minerais) é conduzida pelo floema até as folhas. 

 b) A seiva elaborada (solução de substâncias orgânicas) é conduzida pelo xilema até as 

folhas. 

c) O xilema é o tecido condutor que transporta água e sais minerais das raízes até 

as folhas. 

d) O floema é o tecido condutor que transporta água e sais minerais das folhas para as 

demais partes da planta. 

 

45. A cerca das Doenças Sexualmente Transmissíveis é INCORRETO afirmar que: 

a) são doenças transmitidas, principalmente, através de relações sexuais com uma 

pessoa infectada - e sem o uso de métodos de barreira, como a camisinha e o 

preservativo feminino. 

b) são doenças causadas por diversos agentes infecciosos, são eles, vírus, bactérias e 

fungos. 

 c) o contágio também pode ocorrer de mãe para filho, durante a gravidez ou parto, 

através do compartilhamento de seringas ou devido a uma transfusão de sangue 

infectado. 

d) alguns sintomas são corrimento pelo colo do útero e/ou vagina (branco, cinza ou 

amarelado), pode causar coceira, dor ao urinar e/ou dor durante a relação sexual, cheiro 

ruim na região. 

 

46. Divisão celular é o processo pelo qual uma célula se transforma em duas células-

filhas (mitose) ou em quatro (meiose). Avalie as propositivas sobre a Meiose e assinale 

a opção CORRETA. 

 

I – Nesse tipo de divisão celular, o número de cromossomos é reduzido à metade nas 

células-filhas. 

II – Dá origem a formação de espermatozoides e de óvulos. 

III – Permite o crescimento do indivíduo, a substituição de células que morrem por 

outras novas e a regeneração de partes lesadas do organismo. 

IV – O número de cromossomos das células-filhas é geneticamente igual aos da célula-

mãe. 
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Estão CORRETOS os itens  

 

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

 

 

 

 

 

47. A opção que melhor refere-se ao conceito da Primeira Lei de Mendel é: 

 

a) os filhos herdam dos pais “instruções genéticas”, os genes, a partir das quais 

desenvolvem suas características. 

b) os fatores que condicionam uma característica segregam-se na formação dos 

gametas, estes, portanto, são puros com relação a cada fator. 

c) os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se 

independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. 

d) a junção do gameta masculino, espermatozoide com o gameta feminino, o óvulo. 

 

48. Os protozoários são parasitas que podem causar diversas doenças, entre elas, 

intestinais. Com base nessa informação, marque a alternativa que contém, apenas, 

protozoários parasitas intestinais. 

 

a) Pneumocystis carinii, Taenia Solium e Trypanosoma cruzi 

b) Entamoeba histolytica, Giárdia lamblia e Ascaris lumbricoides 

c) Ancylostoma duodenale, Entamoeba histolytica e Plasmodium falciparum 

d) Giárdia lamblia, Blastocystis hominis e Balantidium coli 

 

49. Nos últimos dois séculos, o desenvolvimento da sociedade industrial e o 

crescimento explosivo da população humana tem causado impactos sobre a natureza. 

Sobre esses impactos ambientais é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) os efeitos El Niño e La Niña são fenômenos que se manifestam nas águas oceânicas 

do Pacífico ocasionando alterações no clima do planeta Terra e interferências nas 

variações de temperatura e na regularidade das chuvas.  

b) a chuva ácida é provocada pela produção de gases lançados na atmosfera. Há agentes 

naturais que fazem isso, como, por exemplo, os vulcões. 

c) a poluição das águas é provocada pelo lançamento de dejetos humanos e de 

animais domésticos em rios, lagos e mares. Por serem constituídos de matéria 

orgânica, estes dejetos diminuem a quantidade de nutrientes disponíveis no 

ambiente aquático causando a eutrofização. 

d) o efeito estufa é um mecanismo atmosférico natural que mantém o planeta aquecido 

nos limites de temperatura necessários à preservação da vida e devido à queima de 

florestas e a exagerada utilização de combustíveis fósseis, este problema tem se 

acentuado. 
 

50. Certas substâncias podem atravessar a membrana espontaneamente, sem que a 

célula gaste energia, fale-se em transporte passivo. Que tipo de transporte passivo 

ocorre quando apenas a água se difunde através da membrana semipermeável das 

células? 

 

javascript:void(0)
http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1701u87.jhtm
http://educacao.uol.com.br/geografia/efeito-estufa.jhtm
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a) Osmose    b) Difusão facilitada 

c) Difusão simples   d) Bomba de sódio-potássio 
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PROFESSOR DE HISTÓRIA 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

11. NULA 

12. Em “Estima-se que somente a Amazônia detenha mais de 25% da biodiversidade 

vegetal e animal do planeta.” 

a) O sujeito está oculto b) O sujeito é indeterminado 

c) O sujeito é composto d) O sujeito é simples 

 

13. Complete adequadamente os espaços. 

 

____ tarde estava belíssima, o que levou os rapazes _______ pensarem em sair 

____noite. ____quem eles poderiam consultar ____hora? 

 

a) a, a, à, a, aquela b) a, a, à, à, aquela c) à, a, à, a, àquela d) a, a, à, a, àquela 

 

14. É 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.  

 

15. Indique a opção em que a concordância aparece de maneira CORRETA: 
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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. 

 

16. O percentual de pessoas não atendidas por telefonia fixa em uma determinada 

cidade era de 45%. Após uma promoção realizada por uma determinada operadora, 3 a 

cada 15 pessoas passaram a usufruir desse meio de comunicação e, a partir de então, o 

número de pessoas que não dispunham de telefonia fixa ficou reduzido a 13000. Com 

base nessas afirmações, pode-se dizer que o número de habitantes dessa cidade é, 

aproximadamente: 

a) 36111  

 

b) 38034 

 

c) 40000 

 

d) 45876 

 

 

17. NULA 

18. Márcia foi ao mercado e comprou 10 frutas. Chegando em casa, notou que dentre as 10 

frutas compradas 3 estavam estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas desse conjunto, qual 

a probabilidade de ambas não estarem estragadas? 

a)3/5 

 

b)7/10 

 

c)7/15 

 

d)½ 

 

19. Marcela tem 5 camisas (branca, amarela, verde, azul e vermelha) e 3 calças (preta, 

cinza e marron). De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir, usando uma calça 

e uma camisa? 

 

a) 10 
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b) 12 

 

c) 15 

 

d) 18 

 

 

 

 

20. Um casal tem 13 filhos. Das afirmações a seguir, referentes aos filhos, a única 

necessariamente VERDADEIRA é: 

a) pelo menos uma delas tem altura superior a 1,90m. 

b) pelo menos duas delas são do sexo feminino. 

c) pelo menos duas delas faz aniversário no mesmo mês. 

d) pelo menos uma delas nasceu num dia par. 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 
21. É fundamental que todo educador tenha conhecimento sobre as políticas públicas na 

área da educação, principalmente no que tange as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional- LDB na sua perspectiva política, econômica e social, bem como as 

suas consequências. Dentro dessa conjuntura, a primeira LDB foi sancionada em 1961 

sob o número: 

 

a) 4024        b) 4061            c)4001      d)4034 

 

22. Em 1971 foi sancionada a Lei Nº 5.692 que marcou a história da educação 

brasileira, principalmente porque foi responsável por grandes mudanças na educação. 

As mudanças foram tamanhas que até hoje a sociedade vive sob a influencia do período 

político de sua sanção. É característica dessa lei: 

 

a)Manter a cátedra no Ensino Superior. 

b)Intitulou-se Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º grau, por realizar inúmeras 

mudanças nesses níveis de ensino. 

c)Sancionada em tempos democráticos.  

d) Sancionada pelo presidente Getulio Vargas. 

 

23. Com a Nova Constituição de 1988, após 8 anos, foi sancionada a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB de Nº9394/96, que veio atender a uma 
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nova proposta política, visto que foi aprovada em tempos democráticos. Portanto é 

CORRETO afirmar sobre a atual LDB: 

a)A carga horária mínima anual da Educação Básica é de 700 horas. 

b) O controle da frequência fica a cargo do governo, sendo exigida freqüência mínima 

de 65% para a aprovação. 

c) Define que a Educação Básica é formada pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio.  

d) O ensino da disciplina de artes é facultativo por não ser um componente curricular 

obrigatório. 

 

 

24. Henri Wallon nasceu e viveu na França entre 1879 a 1962. Formado em filosofia, 

medicina, psiquiatria, e foi um verdadeiro pesquisador em psicologia, desenvolveu a 

Teoria da Epistemologia da Pessoa. Indique o item que é um conceito definido por 

Wallon: 

a) Leitura e escrita           b) Afetividade (emoções)      

c) O capital e os problemas econômicos e sociais  d) A física quântica       

 

25. A tendência progressista libertadora tem como inspirador e divulgador Paulo Freire, 

marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

(   ) Nessa tendência os conteúdos de ensino são denominados “temas geradores”, são 

extraídos da problematização da prática de vida do aluno. 

(   ) Paulo Freire desenvolveu essa tendência em conjunto com Luis Inácio Lula da 

Silva. 

(   ) Para essa tendência pedagógica, o professor é um mediador que deve “descer” ao 

nível do aluno, adaptando-se às suas características e ao desenvolvimento próprio de 

cada grupo. 

(   ) Para Paulo Freire a relação entre professor e aluno, deverá ser uma relação 

delineada e firmada pelo dialogo, em que os dois serão sujeitos ativos do ato de 

conhecimento. O respeito, a ética e a valorização das experiências do professor como 

também as do aluno são pontos fundamentais no processo de aprendizagem. 

(    ) Paulo Freire defendia que os professores deveriam impor sua liberdade aos alunos 

e aos gestores, mediante o autoritarismo e  o castigo aos alunos.  
 

Marque o item CORRETO: 

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

26. A didática assegura o fazer pedagógico na instituição escolar, na dimensão técnica, 

política e social, por isso que é uma ciência eminentemente pedagógica. Marque a 

opção INCORRETA: 

 

a) A didática investiga as condições e formas que vigoram no ensino os fatores reais 

condicionantes das relações entre a docência e a aprendizagem. 

b) A didática é a ciência que estuda o processo de ensino mediante seus componentes, 

por esse motivo é de fundamental importância os professores dominarem a didática. 

c) O professor que não compreende a didática e não a utiliza corretamente pode 

influenciar o aluno a diminuir o interesse pelos estudos e pela escola. 

d) A didática é a ciência da psicanálise e seu fundador foi Karl Marx. 
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27. A concepção interacionista de desenvolvimento defende a ideia de interação entre o 

organismo e o meio e vê a aquisição de conhecimentos como um processo construído 

pelo indivíduo durante toda a sua vida. Assinale a opção que indica um teórico 

interacionista: 

 

a) Jean Piaget   b) Santo Agostinho       

c) Skinner   d) Karl Marx              

 

28. O Behaviorismo busca compreender as interações entre o indivíduo e o ambiente, 

entre as ações do indivíduo (suas respostas) e o ambiente (estímulo). Assinale a 

alternativa que NÃO é um conceito abordado pelo Behaviorismo. 

 

a) comportamento respondente  b) livro didático    

c) comportamento operante   d) reforçamento    

 

29. Sobre as inteligências múltiplas de Howard Gardner, relacione a 2º coluna de acordo 

com a 1º. 

 

(1) Inteligência linguística.  (2) Inteligência lógica matemática .                            

(3) Inteligência espacial.   (4) Inteligência musical.                                                     

(5) Inteligência cinestésica corporal                              

 

(  ) é a inteligência responsável em nos orientar em diversas localidades, para o 

reconhecimento de cenas e objetos. 

(   ) é a inteligência da faculdade para calcular, da capacidade de perceber a geometria 

nos espaços. 

(    ) é a inteligência  do controle dos movimentos do corpo. 

(    ) é a inteligência que nos torna capazes de dominar o vocabulário falado e escrito. 

(   ) é a inteligência que nos faz perceber com clareza o tom, melodias, ritmos, som 

musicais. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

 

30. A teoria sócio-histórico define que a relação das pessoas sobre o mundo não é uma r 

elação direta, mas sim mediada por signos, e que o pensamento e a linguagem são 

fundamentais no processo de desenvolvimento e aprendizagem.  Marque a opção que 

indica o nome do teórico que desenvolveu essa teoria: 

 

a) Kurt Lewin    b) Reuven Feuerestein  

c) Emilia Ferreiro         d) Lev S. Vygostsky 

 

31. No Mundo Antigo, a civilização hebraica teve, dentre outras particularidades, uma 

relação muito forte que tem seus traços presentes até os dias atuais, merecem destaque 

como característica dessa civilização: 

 

a)A criação de uma civilização baseada em cidades autônomas e independentes, 

também conhecidas como Cidades Estado. 
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b)A religião politeísta em que personagens como Isaac, Jacó e Abraão eram 

considerados as principais divindades existentes. 

c)As inovações tecnológicas que possibilitaram um grande crescimento na 

produtividade agrícola na região palestina. 

d)A prática religiosa com uma crença monoteísta e messiânica libertadora. 

 

 

32.  A Grécia Antiga manteve várias formas políticas de governo que contribuíram para 

debates significativos sobre a ética e a cidadania. As alternativas abaixo se relacionam a 

esses povos: 

 

I- Os atenienses eram povos conquistadores e possuíram um vasto império englobando 

o Egito e a Pérsia. 

II- Os espartanos tinham uma estrutura social rígida em que os espartanos eram a classe 

privilegiada. 

III- Os atenienses praticavam a sua democracia que tinha como característica a 

exclusão de mulheres, escravos e estrangeiros das decisões políticas. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas da alternativa: 

a)1 e 2 somente. b)2 e 3 somente. c)1, 2 e 3. d)3 Somente 

 

33. A China vem, nos últimos anos, expandindo a sua economia tendo se submetido às 

regras da OMC (Organização Mundial do Comércio). Assinale a alternativa correta em 

relação ao cenário atual chinês. 

 

a)Os déficits comerciais que os Estados Unidos mantêm com a China vêm levando os 

norte americanos a adotarem medidas protecionistas e retaliações totais com o chineses. 

b)Não existe produção petrolífera no país, por isso a posição de quarto maior comprador 

de petróleo mundial. 

c)Com o aumento comercial, os recursos energéticos aumentaram assim como a 

capacidade petrolífera ser autossuficiente. 

d)A China expandiu seu comércio por várias partes do mundo apesar de manter 

sua política ainda fechada e com a manutenção de partido único. 

 

34. A Política neoliberal pode ser vista como resposta aos desafios da Globalização, 

esse novo modelo de política garantiu que: 

 

a)O uso cada vez maior da Informática garante privacidade em todas as informações. 

b)O Brasil, ao assumir a Política neoliberal na década de 90, diminuiu 

consideravelmente sua dívida social. 

c)As Informações digital e genética foram estatizadas. 

d)As decisões tomadas são contrárias as decisões de países que se mantém com a 

economia estatizada. 
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35. Em meados dos anos 2000, partidos de esquerda conseguiram assumir o poder 

político em vários países da América do Sul. Sobre esse cenário podemos AFIRMAR 

que: 

a)Apesar de muitos partidos de esquerda terem chegado ao poder, o sistema de 

economia de mercado foi preservado. 

b)Desentendimentos entre Lula e Chávez promoveram a retomada de uma corrida 

armamentista sul americana. 

c)A ascensão desses regimes esquerdistas levou a todos os países a adotarem o sistema 

de economia planificada. 

d)O Paraguai teve que deixar o MERCOSUL devido a uma aproximação estratégica 

com os Estados Unidos. 

36. Em um mosteiro medieval, tudo deve ser construído para que os ofícios sejam 

exercidos pelos monges não sejam obrigados a correr para todos os lados de fora, pois 

isso não seria bom para as suas almas. Baseado nesses conceitos assinale a opção 

CORRETA.  

 

a)O mosteiro contava com camponeses para os trabalhos diversos e satisfazer as 

necessidades materiais, daí o desprezo pelo trabalho por parte dos monges. 

b)Os monges possuíam indiferença com o trabalho, pois a preocupação da ordem era 

com a salvação espiritual e não com bens terrenos. 

c)A valorização do trabalho, visto que os próprios monges deviam prover a sua 

subsistência. 

d)A presença de valores germânicos bárbaros como a ociosidade dos que dominavam e 

o trabalho para os dominados. 

 

37. Um dos heróis mais emblemáticos das histórias em quadrinhos é o Capitão América, 

hoje, com vários filmes lançados nos remete a uma reflexão sobre a sua criação. Na 

imagem abaixo vemos uma das cenas de suas histórias na metade do século passado. 

Analise a imagem e assinale a opção que mais se adéqua a criação do personagem 

Capitão América na luta contra: 

 

 

a)A União Soviética na Guerra Fria. 

b)O terrorismo extremista islâmico. 

c)Os regimes totalitários na Segunda Guerra 

Mundial. 

d)A Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. 
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38. Observamos que, ainda hoje, existe muita disputa em várias partes do mundo por 

conta da Religião. Essa disputa vem de muito tempo e teve como ponto culminante a 

Reforma religiosa do século XVI. Sobre este momento é CORRETO afirmar que: 

 

a)A Reforma Puritana possibilitou a Portugal a romper definitivamente com o 

Catolicismo Romano. 

b)Os Tribunais de Inquisição eram responsáveis pela punição de infiéis e por uma 

censura a livros não autorizados por Roma. 

c)A Contrarreforma conciliou a visão religiosa de Lutero com o pensamento calvinista. 

d)A Igreja Anglicana foi a escolhida na luta contra a expansão protestante na Europa, 

organizando um exército conhecido como Companhia de Jesus. 

 

39. Sobre a Política governista do Brasil e seu posicionamento na Nova Ordem 

Mundial, assinale a opção CORRETA. 

 

a)O país deixou de ser subdesenvolvido alcançando a condição de economia emergente 

como a Rússia. 

b)O Desenvolvimento econômico deve-se, sobretudo, a sua condição de país 

industrializado e não dependente de capital externo. 

c)A posição do Brasil evolui para a de potência regional, mas permanece a 

periferia do sistema liderado pelos Estados Unidos. 

d)Com a Nova Ordem, o Brasil busca vantagens se rivalizando com Os Estados Unidos 

e com a União Europeia. 

 

40.  Por meio de tudo isto – pela divisão do trabalho, supervisão do trabalho, multas, 

sinos e relógios, incentivos em dinheiro, pregações e ensino, supressão das feiras e dos 

esportes – formaram-se novos hábitos de trabalho e impôs-se uma nova disciplina do 

tempo. 
THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. 

O apogeu desse processo relacionado ao tempo teve e a nova forma de produção se dá 

com: 

a) O stakhanovismo, porque preconizava maior produção na indústria, a partir da 

extensão da jornada de trabalho, diminuindo o “tempo ocioso” do operário, e 

organizando-o em grandes vilas. 

b) O taylorismo, porque preconizava a concorrência entre as diversas tarefas 

desempenhadas pelos trabalhadores, reproduzindo, no interior da fábrica, os ideais de 

competição do capitalismo liberal. 

c) O toyotismo, porque, ao se basear na extrema especialização das tarefas, nos estoques 

abundantes das mercadorias produzidas e na rígida disciplina e hierarquia, introduziu no 

Japão os valores da sociedade capitalista. 

d) O fordismo, porque, além de implementar a produção em série, aumentando a 

produtividade, trouxe um conjunto de preceitos morais que deveriam ser seguidos 

pelos trabalhadores fora da fábrica. 

 

41. Pode não ter sido um fenômeno isolado, mas foi muito mais fundamental do que os 

outros fenômenos contemporâneos, e suas consequências foram, portanto, mais 

profundas. Em 1789, diferentemente de todas as revoluções que a precederam e a 
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seguiram, uma revolução social de massa, e incomensuravelmente mais radical do que 

qualquer levante comparável. Seus exércitos partiram para revolucionar o mundo; suas 

ideias de fato o revolucionaram. 
 HOBSBAWM, E. A era das revoluções. 

 

 

Sobre este momento histórico a que o trecho Hobsbawn se refere, AFIRMA-SE que: 

I- Era inspirada nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, a revolução 

significou a vitória definitiva sobre os entraves que representava ao desenvolvimento 

socioeconômico da burguesia, a estrutura de propriedade e de direitos feudais do 

Antigo Regime. 

II- O processo revolucionário foi conduzido por membros da alta burguesia, 

assegurando a efetivação do projeto político de sua classe em oposição ao projeto 

radical dos representantes da pequena burguesia e das camadas populares. 

III- A revolução exerceu uma influência internacional, pois foi um modelo bem 

sucedido da coletivização da propriedade das terras e de uma estabilização política. 

 

a)Se apenas I e II estão corretas. b)Se apenas II e III estão corretas. 

c)Se apenas I está correta. d)Se I, II e III estão corretas. 

 

42. Em 2014, mais um conflito explode na Europa envolvendo a Rússia e a Ucrânia, a 

partir da imagem abaixo do primeiro ministro ucraniano assinale a opção CORRETA 

sobre este conflito: 

 

a)O Governo atual ucraniano é 

favorável a sua entrada na União 

Europeia, opondo-se a Rússia. 

b)A crise decorreu devido a 

população ucraniana exigir a 

independência da Rússia. 

c)A Rússia apoia o governo atual, 

que é contrário a volta do socialismo 

no país. 

d)O impasse se estabeleceu no 

âmbito político sem a necessidade 

de enfrentamento armado. 

 

 

43. O Regime Militar instituído em nosso país na década de 1960 durou um período 

superior a vinte anos. Sobre este momento de nossa história, assinale a opção 

VERDADEIRA. 

 

a) Manteve-se o sistema político representativo, com eleições indiretas em todos os 

níveis, exceto para Presidente da República. 

b) A uma ordem estabelecida pela constituição de 1967 e a arbitrariedade dos Atos 

Institucionais. 
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c) O Crescimento do comércio associado a um crescimento do Produto Interno Bruto do 

país. 

d) O rodízio das Forças Armadas na presidência, estabelecidas por eleições indiretas. 

 

 

 

 

 

44. A imagem abaixo nos mostra dois momentos políticos em relação a Fernando Collor 

de Melo. Sobre este político e suas ações históricas, assinale a opção VERDADEIRA. 

 

 

 

a) Em 1992 o processo de impeachment mudou o cenário político tendo o PT assumido 

o poder com Lula. 

b)Collor sofreu vários processos ao longo de sua carreira política onde o ponto 

culminante foi sua saída do poder em 1992 via eleição indireta. 

c)O processo de impeachment de Collor serviu para a efetiva conscientização política da 

população brasileira, sem a possibilidade de seu retorno a um cargo político. 

d)No período em que esteve no comando político de nosso país, promoveu uma 

abertura da economia aos produtos estrangeiros alegando a qualidade duvidosa 

dos produtos nacionais. 

 

45. A Petrobrás, que está no centro dos acontecimentos na atualidade, foi uma iniciativa 

do Governo de Getúlio Vargas onde: 

a)Getúlio Vargas aproveitou-se das circunstâncias favoráveis da época para 

implantar no país a indústria de base, instituindo uma visão mais nacionalista com 

a Petrobrás. 

b)O país estava seguindo uma tendência dominante naquele período, sendo a criação da 

Petrobrás apoiada pelos Estados Unidos. 

c)O crescimento de demanda no país gerou o interesse na criação da Petrobrás e Getúlio 

fez acordo com a Alemanha para exportar a produção excedente. 

d)O capital empregado na criação da empresa era internacional e o controle da mesma 

passou a ser dividido entre Getúlio e Roosevelt.  
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46. Se formos analisar as relações sociais de poder no Brasil Império, vemos que 

tivemos mudanças importantes em relação ao período colonial. Na época imperial a 

sociedade brasileira: 

a) Tratou a sociedade de forma mais democrática, com o declínio acentuado da 

escravidão depois de 1840 e com a vinda de imigrantes europeus que traziam ideias 

modernizadoras. 

b)Continuou com a escravidão como fonte de produção de riqueza, ficando restrita à 

cultura do café em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

c)Permaneceu marcada pelo escravismo, embora já houvesse mudanças de muitos 

hábitos, por influência da modernização de alguns setores. 

d)Conseguiu livrar-se das influências europeias, afirmando uma matriz, respeitando as 

tradições seculares de sua história. 

 

47. Considerando que o movimento conhecido por Inconfidência Mineira é um dos 

marcos históricos da história do Brasil, podemos AFIRMAR que os inconfidentes 

mineiros: 

a)Consideravam que o monopólio comercial deixavam a região e a sociedade local mais 

rica. 

b)Defendiam o livre comércio com o ouro sendo vendido pelo seu real valor aos 

estrangeiros de forma legal. 

c)Acreditavam que o contrabando iria aumentar o lucro das pedras e do ouro já que 

dificultava a circulação. 

d)Eram favoráveis a chegado dos estrangeiros que conheciam a forma mais lucrativa de 

comercializar o ouro. 

 

48. A União entre Portugal e Espanha, conhecida como União Ibérica, durou um 

período de 60 anos. Durante esse período, o Brasil: 

a)Sofreu com invasões por parte dos holandeses, rivais dos espanhóis, interessados 

na produção açucareira. 

b)Atingiu o auge da produção de açúcar tendo como financiadores, os espanhóis. 

c)Ficou livre da pressão dos colonizadores, mais preocupados em recuperar o trono na 

Europa. 

d)Registrou vários conflitos internos entre suas capitanias interessadas na instabilidade 

econômica da colônia. 

 

49. O período colonial brasileiro possuía traços marcantes em sua sociedade. Baseado 

neste momento assinale a opção VERDADEIRA: 

a)O local conhecido como Casa Grande demonstrava o poder dos Senhores de 

escravos e engenhos, tendo se expandido pelo litoral da colônia, como um símbolo 

patriarcal.  

b)A miscigenação étnica fez com que, nesse período, tivéssemos a ausência de conflitos 

entre o colonizador e o colonizado. 

c)O concubinato nas relações amorosas era muito comum nesse período, mas foi banido 

a partir do período imperial. 

d)A cordialidade brasileira, baseada na submissão do nativo, se comprova com as 

uniões duradouras entre todos os habitantes da colônia. 

 

50. A imagem abaixo de Nelson Mandela e a frase emblemática nela contida nos 

remetem a um dos grandes nomes políticos mundiais tendo recebido, inclusive, o 

Prêmio Nobel da Paz. Essa popularidade dele se deve: 
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a)A sua campanha em favor de milhões de 

africanos vitimados pela AIDS e sem 

assistência. 

b)Ao fim, negociado e sem revanchismo, 

do regime do apartheid. 

c)A luta contra o imperialismo e a favor da 

independência de todos os países africanos. 

d)A eliminação do analfabetismo na África 

do Sul.  
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MÉDICO PSF 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

Perguntas de um operário que lê 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da 

“Tebas, a das sete portas”. 
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2.Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas          b) Lima Dourada          c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...)Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b)Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo, é monoteísta. Reconhecem portanto,  a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4.O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5.As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a)O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c)Anda, condenado do diabo. 

d)Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação b) Hipérbole  c) Metonímia  d)Eufemismo  

 

7.As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-seestão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador.  b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo.  d) Partícula expletiva. 

 

9.Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________.Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11.Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira 

complementar. 

Estão CORRETAS: 

a) I e III.  b) I  c) II e III  d) Todas estão corretas. 

 

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se 

habilitem a seus programas é necessário: 

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

4 
 

a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d)Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

14. A representação total dos Conselhos de Saúde deve ser: 

a)50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

público. 

b)50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público e privado). 

c)50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público ou privado). 

d)50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 

Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  

a) universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d)caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, 

com participação dos trabalhadores e dos empregadores. 
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18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b)A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

20. As Comissões Intergestores pactuarão, EXCETO: 

a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada 

nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, 

referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 

serviços de saúde entre os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da 

organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão 

institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo 

com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, 

estabelecendo as responsabilidades coletivas. 

 

21. Criança de 7 anos de idade com quadro de evolução de 3 semanas, apresentando 

história de episódios de dor abdominal e com cerca 3 episódios diários de evacuação 

líquida. Relata a mãe que outras crianças da escola tinha tido um quadro semelhante. 

Apresentando de alterado, ao exame, apenas um abdome doloroso difusamente à 

palpação. Marque a opção ERRADA. 

 

a)Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado a alimentação e aumentar a ingestão de 

líquidos. 

b)Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado solicitar o parasitológico de fezes. 

c)Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado iniciar mebendazol. 

d)Pelo diagnóstico presuntivo deve buscar investigar a possibilidade de algum surto. 
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22. Gestante com história de ter realizado apenas 1 dose de antitetânica há 4 anos atrás. 

Marque a opção ERRADA. 

 

a)Na dúvida da veracidade, deve fazer as três doses da vacina. 

b)Estando muito perto do parto poderá fazer as doses da vacina com intervalo menor. 

c)Deve completar o esquema vacinal com mais 2 doses. 

d)Tem que completar todo o esquema antes do parto. 

 

23. Mulher, 30 anos de idade com VDRL 1:32, relatando que fez tratamento com 

penicilina benzatina há 5 meses, mas que o parceiro não se tratou. Marque a conduta 

CORRETA. 

a)Tratar o parceiro. 

b)Deve ser memória imunológica. 

c)Deve repetir o tratamento da paciente e tratar também o parceiro. 

d)Repetir o exame após 3 meses para verificar a queda dos títulos. 

 

24. Gestante com sorologia positiva para o vírus da AIDS. Marque a opção CORRETA. 

a)O risco do neonato adquirir o vírus diminuí com a administração de terapia 

antiretroviral a partir da 14ª semana de gestação. 

b)A transmissão do vírus (vertical) acontece apenas com o aleitamento materno. 

c)O inicio da medicação antiretroviral na gestação restringe-se à prevenção de 

complicações maternas. 

d)A cesárea previne a transmissão vertical não necessitando do uso de medicação 

antiretroviral. 

 

25. Senhor, 26 anos, residente de Reriutaba-Ce, chega à unidade de saúde, com história 

de febre, cefaleia, mal estar e dor abdominal. Há cerca de 4 (quatro) dias vem doente. 

Fez uso de analgésico no dia e refere melhora. Temperatura de 37,5°C e exantema 

maculopapular. PA deitada: 120 x 60mmHg. Marque a opção ERRADA. 

 

a)Está recomendada a abordagem clínica como se fosse um caso de dengue. 

b)Está recomendado repouso no próprio domicílio e medicação sintomática para 

dor. 

c)Está recomendada a solicitação de hemograma com contagem de plaquetas. 

d)Está recomendada a verificação da Prova do laço. 

 

26. Criança menor de 1 ano de idade chega com quadro de diarreia aguda e 

desidratação. Relata a mãe que vinha dando soro cada evacuação, mas que a criança não 

melhorou. Marque a opção INCORRETA. 

 

a)Está recomendado, no caso de criança com vômito, reduzir o volume administrado de 

soro oral e aumentar a frequência da administração. 

b)Está recomendado, no caso de administração insuficiente, reiniciar na própria unidade 

de saúde uma fase rápida de tratamento com soro oral (em 3 a 4 horas).  

c)Está recomendado, nesse caso iniciar precocemente a reidratação parenteral 

iniciando com a fase rápida.  

d)Está recomendada, após o desaparecimento de sinais de desidratação, reiniciar a 

alimentação sendo que em lactantes em uso de fórmula artificial não deve diluir o leite. 
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27. Senhora de 35 anos, alcoólatra, com quadro de tosse e emagrecimento. Relata a 

paciente que mora com 2 filhos menores de 4 anos e com desnutrição leve. Marque a 

opção INCORRETA. 

 

a)Está recomendado pesquisar de tuberculose na dona Joana, solicitando o exame 

microbiológico do escarro. 

b)O exame de BAAR negativo não exclui tuberculose e há necessidade de realizar Raio 

X de tórax. 

c)No caso da mãe com tuberculose, está recomendada a investigação nas crianças com a 

realização de exame físico, ppd e raio X de tórax. 

d)No caso da mãe com tuberculose com filhos assintomáticos, basta consultas 

periódicas de acompanhamento. 

 

28. Sobre as doenças respiratórias. Marque a opção INCORRETA. 

a)As infecções respiratórias nas crianças nos primeiros anos de vida são mais 

bacterianas e exigem maior uso de antibióticos. 

b)Criança com quadro de infecção respiratória aguda, com taquipneia e tiragem 

subcostal deve pensar em pneumonia. 

c)Criança com menos de dois meses de idade com pneumonia é mais recomendado a 

hospitalização. 

d)A ausculta pulmonar é de suma importância na propedêutica de criança com infecção 

respiratória aguda. 

 

29. Paciente, agricultor, de 68 anos de idade com quadro de tosse e discreta falta de ar, 

relata que iniciou o quadro com um resfriado, tudo começou há cerca de 1 semana. 

Orientado, temperatura axilar- 38,5°C, frequência respiratória de 32irpm. Marque a 

opção ERRADA. 

a)Esse quadro poderá ser de pneumonia e é recomendado iniciar precocemente o 

tratamento antibiótico. 

b)A escolha do antibiótico no tratamento empírico das pneumonias deve basear-se na 

idade do paciente e na gravidade do quadro clínico. 

c)Está indicada a solicitação de raio X de tórax em PA e perfil, eritrograma e 

leucograma. 

d)A escolha do antibiótico e do tratamento em regime ambulatorial baseia-se 

apenas na idade e no estado geral do paciente. 

 

30. Criança de 12 anos de idade apresenta-se à consulta médica com história de tosse e 

falta de ar, que tem a levado algumas vezes à emergência para uso de medicação 

endovenosa. Relata ainda que há anos apresenta essas crises com freqüência, que 

apresenta também quando pega poeira; atualmente vem com cerca de 3 vezes por 

semana, melhorando quando usa aerossol com broncodilatador. Marque a opção correta. 

 

a)Esse quadro é compatível com asma persistente e deveria usar corticóide fora 

das crises. 

b) Esse quadro é compatível com asma intermitente e a conduta está correta e deveria 

usar corticoide apenas nas crises agudas. 

c)Esse quadro é compatível com asma persistente e deveria usar corticóide apenas nas 

crises agudas. 

d)Esse quadro é compatível com bronquite crônica e deve apenas introduzir antibiótico 

nas crises. 
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31. Paciente de 65 anos, hipertenso em tratamento com diurético, passa a relatar que 

vem com quadro de dispneia aos grandes esforços. Marque a opção CORRETA. 

 

a)Deve ser um quadro de insuficiência cardíaca e está recomendado para o diagnóstico 

o teste ergométrico. 

b)Deve ser um quadro de hipotensão medicamentosa e está recomendado diminuir a 

dose do anti-hipertensivo. 

c)Deve ser um quadro de mau controle da pressão arterial e está recomendado o 

aumento da dose da medicação. 

d)Deve ser um quadro de insuficiência cardíaca e está recomendado para o 

diagnóstico o ECG e o raio X de tórax. 

 

32. Paciente de 58 anos de idade com história de dor torácica episódica que aparece 

durante o jogo de futebol e/ou quando fica irritado, dura em torno de 10 minutos, 

melhorando com o repouso. Ao exame físico não foi encontrado nenhuma alteração. 

Marque a opção CORRETA. 

 

a)Nesse caso, o ECG normal exclui a hipótese de angina pectoris estável. 

b)Nesse caso, o ECG não está recomendado, pois a primeira hipótese é de ansiedade 

generalizada. 

c)Nesse caso, o ECG está recomendado, pois a primeira hipótese é de angina pectoris 

instável. 

d)A primeira hipótese é angina pectoris estável e o teste ergométrico está 

recomendado, mesmo com ECG normal. 

 

33. Paciente de 50 anos de idade com diagnóstico de hipertensão arterial primária. Sem 

sintomatologia. PA de 180 x 100mmHg. Sem outra alteração significativa ao exame 

físico. Marque a opção CORRETA. 

 

a)Está indicado fazer nifedipina de ação rápida para diminuição da PA e depois iniciar 

tratamento medicamentoso. 

b)Está indicado o aumento da dosagem do medicamento ou sua troca se já faz duas 

semanas que vem em uso. 

c)Está indicado a mudança de estilo de vida e avaliar após 2 meses se há necessidade de 

tratamento medicamentoso. 

d)Está indicado orientar mudança de estilo de vida e iniciar a terapêutica 

medicamentosa de uso crônico. 

 

34. Paciente, 50 anos de idade com história de dor torácica tipo angina e náuseas há 20 

minutos. Sem história pregressa de coronariopatia, de episódio semelhante ou de 

qualquer outra patologia. Ao exame: pressão arterial de 120 X 70mmHg; ausculta 

cardiopulmonar e pulso normais. Marque a opção errada (incorreta). 

 

a)Está recomendado a administração de 200mg de aspirina VO amassados ou 

mastigado. 

b)Está recomendado o encaminhamento imediato para unidade hospitalar de referência. 

c)Está recomendado á administração de 5mg de dinitrato de isossorbida sublingual. 

d)Está recomendado deixar o paciente em observação, sendo encaminhado se 

apresentar sinais de alteração cardiovascular. 
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35. Gestante, 40 anos de idade, vinha com pré-natal sem alteração. Chega à unidade de 

saúde com queixa de dor abdominal e discreto sangramento, apresentando 33 semanas 

de idade gestacional. Marque a opção ERRADA. 

 

a)Está recomendado o uso de tocolítico oral e orientar repouso em domicílio. 

b)Está recomendado avaliar o volume do sangramento para realizar o diagnóstico 

diferencial. 

c)Está recomendado o exame especular para avaliar a origem do sangramento. 

d)Está recomendado avaliar o tônus uterino para realizar o diagnóstico diferencial. 

 

36. Entende-se como câncer gástrico precoce:  

a)tumor sempre curável por ressecção endoscópica. 

b)tumor que se estende até a muscularis própria sem acometer serosa. 

c)tumor que se estende até a submucosa com ou sem acometimento linfonodal. 

d)tumor que do ponto de vista clínico é assintomático. 

 

37. Paulo, 27 anos, técnico de eletricidade, apresenta queimadura de membro superior 

direito e tórax, após acidente de cabo de alta tensão. A respeito da queimadura elétrica 

pode-se afirmar, EXCETO:  

a)O tecido de maior resistência à propagação da corrente elétrica é o osso. 

b)A lesão por corrente alternada apresenta melhor prognóstico. 

c)O risco de fibrilação ventricular persiste durante as primeiras 48 horas. 

d)Amioglobinúria é causa frequente de insuficiência renal aguda. 

 

38. Mário um pré-escolar de 2 anos que recentemente apresentou episódio de 

sangramento retal abundante. Seu pediatra solicitou uma cintilografia com pertecnetato 

de tecnécio, pois tinha como principal hipótese diagnóstica: 

a)invaginação intestinal.  b)divertículo de Meckel. 

c)má-rotação com volvo.  d)pólipos colônicos. 

 

39. Paciente de 50 anos é submetido à colecistectomiavideolaparoscópica há 6 meses. 

Apresentou nesse período episódios de icterícia com regressão espontânea associada a 

discreta dor epigástrica. A principal hipótese etiológica é: 

a) estenose cicatricial .  b) colangiteesclerosante. 

c) coledocolitíase primária.  d) cálculo residual. 

 

40. Paciente com sintomas atípicos de refluxo gastroesofageano (rouquidão, tosse, 

estomatite) realiza endoscopia que não revela esofagite. Antes de planejarmos o 

tratamento, qual exame você indicaria?  

a)pHmetria com manometriaesofágica.   

b)manometria esofágica. 

c)cintilografia do esôfago. 

d)seriografia esôfago-estômago-duodeno (SEED). 
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41.O padrão-ouro para o diagnóstico de litíase urinária é:  

a)ultra-sonografia. 

b)pielografia intravenosa. 

c)tomografia computadorizada helicoidal sem contraste. 

d)tomografia computadorizada helicoidal com contraste. 

 

42. Uma gestante hipertensa crônica com 28 semanas de gestação, em acompanhamento 

pré-natal de alto risco apresenta ganho ponderal superior a 1000g na última semana e 

aumento dos níveis pressóricos, apesar do uso correto de medicações. Visando fazer o 

diagnóstico diferencial com pré-eclâmpsia sobreposta, são exames complementares 

auxiliares, EXCETO:  

a) perfil biofísico fetal.   b) proteinúria de 24 horas. 

c) atividade antitrombina III.   d) calciúria de 24 horas 

 

43. Sobre a esterilização cirúrgica como método de planejamento familiar, marque a 

alternativa CORRETA.  

a)A esterilização de pessoa absolutamente incapaz somente poderá ocorrer mediante 

autorização judicial. 

b)Até 42 dias pós-parto ou aborto é vedada, exceto em caso de necessidadecomprovada. 

c) É vedado durante o período da gestação,exceto em caso de necessidadecomprovada. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

44. Em relação à DHEG, estão CORRETAS:  

I- As drogas de primeira linha no controle da emergência hipertensiva são a hidralazina, 

labetolol e nifedipina. 

II- Os anti-hipertensivos devem ser iniciados sempre que a pressão sistólica for superior 

a 140 mmHg. 

III- O uso de hipotensores previne o aparecimento das formas graves. 

IV- Os diuréticos são as drogas de escolha na presença de edema. 

 

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

 

45. Em relação ao sulfato de magnésio na DHEG, estão CORRETAS:  

I- Sua indicação deve se limitar aos casos de eclampsia, devido às elevadas taxas de 

intoxicação. 

II- O tratamento da intoxicação deve ser realizado com carbonato de cálcio. 

III- Presença de reflexos tendinosos exaltados sinaliza intoxicação. 

IV- O esquema de Sibai consiste na administração de 6 g EV em bolus, seguido de 3 

g/hora EV em dose de manutenção. 

 

a)Nenhum item correto.  b)Apenas uma opção. 

c) Apenas duas opções.  d)Três opções. 
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46. Na investigação diagnóstica de um caso de anemia foram encontrados os seguintes 

achados laboratoriais: HB = 9,5 g/dl; Ht = 29%, VCM = 86 fL (VN = 80-100); ferro 

sérico= 30 mcg/dl (VN = 30-160); saturação de transferrina = 15% (VN = 10-20); 

TIBC=220mcg/dL (VN = 228-428) e ferritina sérica = 650 ng/mL (VN= 30-300). 

Assinale a anemia mais provável de estar acometendo esse paciente:  

 

a)ferropriva    b)talassemia major 

c)doença crônica   d)megaloblástica 

 

47. Qual dos medicamentos abaixo empregado para o tratamento do diabetes mellitus 

tipo 2 reduz o índice de massa corpórea?  

a)pioglitazone  b)acarbose  c)glimepirida  d)metformina 

 

48. Em relação à anemia ferroprivapodemos afirmar, EXCETO: 

a) Aprotoporfirina eritrocitária apresenta níveis elevados. 

b) Esplenomegalia é encontrada em cerca de 5 – 10% dos casos. 

c) Apoiquilocitose é evento terminal. 

d) Raramente é causa de anemia na infância. 

 

49. Uma paciente de 36 anos apresenta declínio importante da função renal nos últimos 

dias, sendo caracterizado quadro de insuficiência renal aguda (IRA). Seu médico 

formulou a hipótese de glomerulonefrite rapidamente progressiva e estava programando 

uma biópsia renal. Dos parâmetros urinários e sedimentoscopia descritos abaixo, qual 

melhor espelha essa condição?  

 

a) Cilindros hemáticos; fração de excreção de sódio menor que 1%; osmolaridade 

urinária baixa. 

b) Cilindros leucocitários; fração de excreção de sódio maior que 1%; osmolaridade 

urinária baixa. 

c) Cilindros granulosos largos; fração de excreção de sódio menor que 1 %; 

osmolaridade urinária alta. 

d) Cilindros hemáticos; fração de excreção de sódio menor que 1%; osmolaridade 

urinária alta. 

 

50. Em relação às doenças inflamatórias intestinais, assinale a alternativa 

INCORRETA:  

a)As fístulas perianais ocorrem mais tipicamente na doença de Crohn. 

b)Devem-se evitar procedimentos cirúrgicos extensos na doença de Crohn. 

c)O megacólon tóxico é complicação exclusiva da retocolite ulcerativa idiopática. 

d)As fístulas perianais devem ser abordadas inicialmente por meio de tratamento 

clínico. 
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PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente    b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito   d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

11. NULA 

12. Em “Estima-se que somente a Amazônia detenha mais de 25% da biodiversidade 

vegetal e animal do planeta.” 

a) O sujeito está oculto b) O sujeito é indeterminado 

c) O sujeito é composto d) O sujeito é simples 

 

13. Complete adequadamente os espaços. 

 

____ tarde estava belíssima, o que levou os rapazes _______ pensarem em sair 

____noite. ____quem eles poderiam consultar ____hora? 

 

a) a, a, à, a, aquela b) a, a, à, à, aquela c) à, a, à, a, àquela d) a, a, à, a, àquela 

 

 

14. É 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.  

 

15. Indique a opção em que a concordância aparece de maneira CORRETA: 
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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. 

 

16. O percentual de pessoas não atendidas por telefonia fixa em uma determinada 

cidade era de 45%. Após uma promoção realizada por uma determinada operadora, 3 a 

cada 15 pessoas passaram a usufruir desse meio de comunicação e, a partir de então, o 

número de pessoas que não dispunham de telefonia fixa ficou reduzido a 13000. Com 

base nessas afirmações, pode-se dizer que o número de habitantes dessa cidade é, 

aproximadamente: 

a) 36111  

 

b) 38034 

 

c) 40000 

 

d) 45876 

 

 

17. NULA 

18. Márcia foi ao mercado e comprou 10 frutas. Chegando em casa, notou que dentre as 10 

frutas compradas 3 estavam estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas desse conjunto, qual 

a probabilidade de ambas não estarem estragadas? 

a)3/5 

 

b)7/10 

 

c)7/15 

 

d)½ 

 

19. Marcela tem 5 camisas (branca, amarela, verde, azul e vermelha) e 3 calças (preta, cinza e 

marron). De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir, usando uma calça e uma camisa? 

 

a) 10 

 

b) 12 
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c) 15 

 

d) 18 

 

 

 

 

 

20. Um casal tem 13 filhos. Das afirmações a seguir, referentes aos filhos, a única 

necessariamente VERDADEIRA é: 

a) pelo menos uma delas tem altura superior a 1,90m. 

b) pelo menos duas delas são do sexo feminino. 

c) pelo menos duas delas faz aniversário no mesmo mês. 

d) pelo menos uma delas nasceu num dia par. 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
21. É fundamental que todo educador tenha conhecimento sobre as políticas públicas na 

área da educação, principalmente no que tange as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional- LDB na sua perspectiva política, econômica e social, bem como as 

suas consequências. Dentro dessa conjuntura, a primeira LDB foi sancionada em 1961 

sob o número: 

 

a) 4024        b) 4061            c)4001      d)4034 

 

22. Em 1971 foi sancionada a Lei Nº 5.692 que marcou a história da educação 

brasileira, principalmente porque foi responsável por grandes mudanças na educação. 

As mudanças foram tamanhas que até hoje a sociedade vive sob a influência do período 

político de sua sanção. É característica dessa lei: 

 

a)Manter a cátedra no Ensino Superior. 

b)Intitulou-se Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º grau, por realizar inúmeras 

mudanças nesses níveis de ensino. 

c)Sancionada em tempos democráticos.  

d) Sancionada pelo presidente Getúlio Vargas. 

 

23. Com a Nova Constituição de 1988, após 8 anos, foi sancionada a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB de Nº9394/96, que veio atender a uma 

nova proposta política, visto que foi aprovada em tempos democráticos. Portanto é 

CORRETO afirmar sobre a atual LDB: 

a)A carga horária mínima anual da Educação Básica é de 700 horas. 
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b) O controle da frequência fica a cargo do governo, sendo exigida frequência mínima 

de 65% para a aprovação. 

c) Define que a Educação Básica é formada pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio.  

d) O ensino da disciplina de artes é facultativo por não ser um componente curricular 

obrigatório. 

 

24. Henri Wallon nasceu e viveu na França entre 1879 a 1962. Formado em filosofia, 

medicina, psiquiatria, e foi um verdadeiro pesquisador em psicologia, desenvolveu a 

Teoria da Epistemologia da Pessoa. Indique o item que é um conceito definido por 

Wallon: 

a) Leitura e escrita           b) Afetividade (emoções)      

c) O capital e os problemas econômicos e sociais  d) A física quântica       

25. A tendência progressista libertadora tem como inspirador e divulgador Paulo Freire, 

marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

(    ) Nessa tendência os conteúdos de ensino são denominados “temas geradores”, são 

extraídos da problematização da prática de vida do aluno. 

(   ) Paulo Freire desenvolveu essa tendência em conjunto com Luis Inácio Lula da 

Silva. 

(    ) Para essa tendência pedagógica, o professor é um mediador que deve “descer” ao 

nível do aluno, adaptando-se às suas características e ao desenvolvimento próprio de 

cada grupo. 

(   ) Para Paulo Freire a relação entre professor e aluno, deverá ser uma relação 

delineada e firmada pelo dialogo, em que os dois serão sujeitos ativos do ato de 

conhecimento. O respeito, a ética e a valorização das experiências do professor como 

também as do aluno são pontos fundamentais no processo de aprendizagem. 

(    ) Paulo Freire defendia que os professores deveriam impor sua liberdade aos alunos 

e aos gestores, mediante o autoritarismo e  o castigo aos alunos.  
 

Marque o item CORRETO: 

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

26. A didática assegura o fazer pedagógico na instituição escolar, na dimensão técnica, 

política e social, por isso que é uma ciência eminentemente pedagógica. Marque a 

opção INCORRETA: 

 

a) A didática investiga as condições e formas que vigoram no ensino os fatores reais 

condicionantes das relações entre a docência e a aprendizagem. 

b) A didática é a ciência que estuda o processo de ensino mediante seus componentes, 

por esse motivo é de fundamental importância os professores dominarem a didática. 

c) O professor que não compreende a didática e não a utiliza corretamente pode 

influenciar o aluno a diminuir o interesse pelos estudos e pela escola. 

d) A didática é a ciência da psicanálise e seu fundador foi Karl Marx. 

 

27. A concepção interacionista de desenvolvimento defende a ideia de interação entre o 

organismo e o meio e vê a aquisição de conhecimentos como um processo construído 

pelo indivíduo durante toda a sua vida. Assinale a opção que indica um teórico 

interacionista: 
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a) Jean Piaget     b) Santo Agostinho       

c) Skinner     d) Karl Marx              

 

28. O Behaviorismo busca compreender as interações entre o indivíduo e o ambiente, 

entre as ações do indivíduo (suas respostas) e o ambiente (estímulo). Assinale a 

alternativa que NÃO é um conceito abordado pelo Behaviorismo. 

 

a) comportamento respondente  b) livro didático    

c) comportamento operante   d) reforçamento    

 

29. Sobre as inteligências múltiplas de Howard Gardner, relacione a 2º coluna de acordo 

com a 1º. 

 

(1) Inteligência linguística.   (2) Inteligência lógica matemática .                            

(3) Inteligência espacial.    (4) Inteligência musical.                                                     

(5) Inteligência cinestésica corporal                              

 

(  ) é a inteligência responsável em nos orientar em diversas localidades, para o 

reconhecimento de cenas e objetos. 

(   ) é a inteligência da faculdade para calcular, da capacidade de perceber a geometria 

nos espaços. 

(    ) é a inteligência  do controle dos movimentos do corpo. 

(    ) é a inteligência que nos torna capazes de dominar o vocabulário falado e escrito. 

(   ) é a inteligência que nos faz perceber com clareza o tom, melodias, ritmos, som 

musicais. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

 

30. A teoria sócio-histórico define que a relação das pessoas sobre o mundo não é uma 

relação direta, mas sim mediada por signos, e que o pensamento e a linguagem são 

fundamentais no processo de desenvolvimento e aprendizagem.  Marque a opção que 

indica o nome do teórico que desenvolveu essa teoria: 

 

a) Kurt Lewin   b) Reuven Feuerestein  

c) Emilia Ferreiro        d) Lev S. Vygostsky 

 

31. Cada ser vivo animal ou vegetal possui uma estreita relação com as condições 

geográficas em que vive para que se mantenha e se multiplique. A essa interação damos 

o nome de ecossistema. Portanto, é possível identificar, a partir das particularidades 

naturais, grandes ecossistemas terrestres onde estão presentes os seres vivos e o meio 

abiótico. A esses grandes conjuntos denominamos de biomas terrestres. Pode ser 

considerado um efeito destrutivo que pode ocorrer com a devastação dos biomas: 

 

a)aumento do nível dos lençóis subterrâneos em função da diminuição do escoamento 

superficial. 

b) menor possibilidade de disseminação de pragas e doenças, pois as cadeias 

alimentares não serão alteradas. 

c) subida dos índices de chuvas devido ao aumento da evapotranspiração. 
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d) alterações do microclima devido ao maior grau de insolação com o solo exposto.  

 

32. NULA 

 

33. O continente americano apresenta praticamente todos os tipos de clima do mundo, 

desde os climas mais frios do Polo Norte e da Patagônia, na América do Sul, com 

poucas espécies vegetais e animais, até o clima árido com paisagem desértica, onde 

predominam plantas xerófitas. Essa variedade de climas no continente se deve à sua 

grande extensão territorial, no sentido norte-sul, além das suas cordilheiras. Em que 

alternativa a relação clima-latitude está corretamente expressa? 

 

a) Quanto maior a latitude menor a temperatura. 

b) Ao se aproximar dos polos, a latitude diminui e a temperatura aumenta. 

c)O continente americano é cortado ao norte pelo Círculo Polar Antártico. 

d) Na maior parte da América do Norte, predomina o clima equatorial. 

 

34. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento foram terminologias adotadas para 

definir os países capitalistas após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, os países 

socialistas não poderiam ser caracterizados dessa forma; por esse motivo foram criados 

vários termos para retratar a situação de desenvolvimento do mundo atual. O mapa 

abaixo classifica atualmente os países em: 

 

Disponível em Geoibituruna.blogspot.com 

a) 1 – setentrionais/ 2 – meridionais. 

b) 1 – Segundo Mundo/ 2 – Primeiro Mundo. 

c)1 – Norte Desenvolvido/ 2 – Sul Subdesenvolvido. 

d) 1 – Terceiro Mundo/ 2 – Segundo Mundo. 
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35. Criado em 1991 com a assinatura do Tratado de Assunção (no Paraguai) o 

MERCOSUL busca garantir a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos 

entre os países membros, através da eliminação de barreiras alfandegárias e restrições 

não tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito 

equivalente. Os países fundadores do Mercosul são: 

 

a) Venezuela, Argentina, Bolívia e Uruguai. 

b) Brasil, México, Equador e Chile. 

c)Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina. 

d) Peru, Venezuela, Chile e Bolívia. 

 

36. A realização de estudos direcionados ao conhecimento geológico é de extrema 

importância para saber quais são as principais jazidas minerais e sua quantidade no 

subsolo. Tal informação proporciona o racionamento da extração de determinados 

minérios, de maneira que não comprometa sua reserva para o futuro. Dentre as 

estruturas geológicas do nosso planeta qual delas não está presente no território 

brasileiro? 

a) Os escudos cristalinos.  b) As bacias sedimentares. 

c) Os terrenos vulcânicos.  d) Os dobramentos modernos. 

 

37. Na meteorologia existe uma diferença entre o tempo e o clima. O tempo é o estado 

físico das condições atmosférica em um determinado momento e local. Isto é, a 

influência do estado físico da atmosfera sobre a vida e as atividades do homem. O clima 

é o estudo médio do tempo para o determinado período ou mês em uma certa localidade. 

Também, se refere às características da atmosfera inseridas das observações contínuas 

durante um certo período. O clima abrange maior número de dados e eventos possíveis 

das condições de tempo para uma determinada localidade ou região. Inclui 

considerações sobre os desvios em relação às médias, variabilidade climática, condições 

extremas e frequências de eventos que ocorrem em determinada condição do tempo. 

Nas opções abaixo pode ser considerado um fator climático: 

 

a) a temperatura. b) a umidade.  c) a latitude.   d) a pressão atmosférica. 

 

38.O relevo é caracterizado como o conjunto de variações de nível da superfície 

terrestre. Os agentes formadores do relevo são responsáveis por um processo contínuo 

e dinâmico na transformação morfológica, sendo classificados em agentes internos 

(tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismo) e agentes externos (vento, chuvas, neve, 

alternâncias de temperatura, seres vivos, etc.). Assinale a opção em que o tipo de agente 

está corretamente relacionado com sua característica. 

 

a) Tectonismo – agente interno.   

b) Seres vivos – agente interno. 

c) Abalos sísmicos – agente externo.   

d)Alternância de temperatura – agente interno.   

 

39. Os fusos horários, também denominados zonas horárias, foram estabelecidos através 

de uma reunião composta por representantes de 25 países em Washington, capital 

estadunidense, em 1884. Nessa ocasião foi realizada uma divisão do mundo em 24 fusos 

horários distintos. Se em uma cidade A localizada a 45º Oeste são 10 horas da manhã 

quantas horas serão em uma cidade B localizada a 75º Leste? 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

10 
 

a) 17 horas.  b) 18 horas.  c) 19 horas.  d) 16 horas. 

40. As Escalas representam, de forma gráfica, um mapa e a realidade do espaço 

geográfico real, com isso os mapas podem utilizar duas escalas, numérica ou gráfica. 

 

- Escala numérica: É representada em forma de fração 1/10.000 ou razão 1:10.000, isso 

significa que o valor do numerador é o do mapa e o denominador é o valor referente ao 

espaço real. 

Ex: 1:10.000, cada 1 cm no papel (mapa) corresponde a 10.000 cm no espaço real. 

- Escala Gráfica: Representa de forma gráfica a escala numérica. 

 
Se a escala gráfica acima for transformada para uma escala numérica obteremos a 

seguinte resposta. 

a) 1 : 5000    b) 1 : 50000  c) 1 : 500000.  d) 1 : 5000000. 

41. As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o 

globo terrestre ou um mapa. É através da interseção de um meridiano com um paralelo 

que podemos  localizar cada ponto da superfície da Terra. Em relação ao sistema de 

localização é CORRETO afirmar que: 

a) os paralelos são linhas imaginárias paralelas ao meridiano de Greenwich que ligam os 

polos norte e sul. 

b) os meridianos são linhas imaginárias paralelas ao plano equatorial. 

c)a latitude é um plano imaginário que divide a Terra em dois polos: norte e sul, de 

forma igual, mas de uma maneira metafórica, é o mesmo que cortar uma laranja em 

duas partes iguais com uma faca. 

d) a longitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao 

Meridiano de Greenwich. 

 

42. 

  

Disponível em WWW.brasilescola.com 

A Nova Ordem Mundial – ou Nova Ordem Geopolítica Mundial – significa o plano 

geopolítico internacional das correlações de poder e força entre os Estados Nacionais 

após o final da Guerra Fria. Pode ser considerada uma característica atual desse novo 

arranjo geopolítico: 
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a) a disputa ideológica entre o capitalismo e o socialismo. 

b) a consolidação da URSS como grande potência mundial. 

c) a corrida armamentista entre EUA e Rússia. 

d) a liderança mundial nas mãos de grandes potências econômicas como o bloco 

europeu, os EUA, a China e o Japão. 

 

43. A globalização é um fenômeno social que ocorre em escala global. Esse processo 

consiste em uma integração em caráter econômico, social, cultural e político entre 

diferentes países. São fatos que acontecem no contexto da Globalização: 

a) a formação de blocos econômicos, que buscam se fortalecer no mercado que está 

cada vez mais competitivo. 

b) a diminuição das desigualdades internacionais. 

c)o aumento do controle por parte do Estado em suas economias internas. 

d) a estatização de empresas privadas. 

 

44. 

 

 
Disponível em soumaisenem.com.br 

As massas de ar são porções da atmosfera que possuem características semelhantes com 

relação a temperatura, umidade e pressão atmosférica. Durante o inverno a mPa (massa 

polar atlântica) é responsável pelo fenômeno da friagem que tem como característica: 

 

a) uma queda de temperatura que atinge todo o território brasileiro. 

b) o declínio acentuado da temperatura do ar, durante o período do inverno, em 

grande parte da Amazônia Ocidental. 

c)o aumento dos índices de chuvas no sertão nordestino. 

d) causar chuvas orográficas ao encontrar a mTa (massa tropical atlântica). 

 

45. Ao estudar a natureza é possível perceber que todos os seus elementos estão 

profundamente relacionados, fato que cria entre eles uma complexa rede de relações e 

apresenta uma grande diversidade e dinâmica. Nas opções abaixo identifique a 

paisagem natural que está corretamente relacionada aos fatores naturais formadores. 
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a) Tundra - desenvolve-se em áreas onde o clima é caracterizado por apresentar as 

quatro estações do ano bem definidas. Assim, esse domínio apresenta mais 

diversificação de espécies e características diferenciadas, como a presença de árvores 

que perdem as folhas durante o outono e no início do inverno, daí serem também 

chamadas de florestas caducas (caducifólias). 

b) Florestas equatoriais – são muito diversificadas, abrigando milhares de espécies 

vegetais e animais. São denominadas de florestas latifoliadas (folhas largas). 

Caracterizam-se por possuir clima quente e elevados índices pluviométricos. 

c) Estepes – é uma formação vegetal composta basicamente de musgos, liquens, ervas e 

arbustos baixos que se desenvolvem no curto período em que a camada superficial de 

gelo derrete. É uma região tão fria que, no curto verão, há uma camada de gelo no 

subsolo chamada de frozen (solo permafrost). 

d) Taiga – são formadas por uma paisagem vegetal vegetal herbácea, que recebe o nome 

de pradaria nas áreas úmidas e de estepe nas áreas secas. 

46. É um termo usado para designar um fenômeno urbano que acontece a partir da união 

de duas ou mais cidades/municípios, constituindo uma única malha urbana, como se 

fosse somente uma única cidade. 

A partir da unificação, as cidades envolvidas começam a utilizar de maneira conjunta os 

mesmos serviços de infraestrutura, formando uma malha urbana contínua. 

O fenômeno ocorre quando as áreas rurais dos municípios vão sendo tomadas pelas 

edificações urbanas, desse modo, expande-se até “chocar” com outra cidade. Esse 

processo é chamado de: 
 

a) metropolização. b) êxodo rural. c) conurbação. d) urbanização. 

47. A Região Nordeste do Brasil apresenta diversas configurações quanto aos aspectos 

naturais dos principais elementos da natureza tais como relevo, vegetação, clima, 

hidrografia, devido a essas variações essa região foi regionalizada ou dividida em sub-

regiões, são elas zona da mata, meio-norte, agreste e sertão. Marque a opção que 

caracteriza de maneira CORRETA o sertão. 

a) é o lugar do país que apresenta a menor incidência de chuvas, os baixos índices 

pluviométricos e a má distribuição do mesmo são provenientes de vários aspectos, 

porém os principais são as massas de ar e o relevo, o último serve como barreira 

impedindo que algumas massas de ar cheguem aos lugares mais secos e sejam 

influenciadas pelas mesmas.  

b) corresponde a uma parcela da Região Nordeste que corresponde a uma área de 

transição climática e vegetativa, pois está entre o clima equatorial e semi-árido e entre a 

caatinga e as outras vegetações, como Cerrado, Mata de cocais e floresta Amazônica.  

c) apresenta características que oscila entre a floresta tropical, caatinga e vegetação da 

região sertaneja.  

d) está situada a leste da Região Nordeste, nesses locais ocorre a predominância do 

clima tropical que possui características de apresentar temperaturas elevadas e altos 

índices pluviométricos.  

 

48. O território do Brasil já passou por diversas divisões regionais. A primeira proposta 

de regionalização foi realizada em 1913 e depois dela outras propostas surgiram, 

tentando adaptar a divisão regional às características econômicas, culturais, físicas e 

sociais dos estados. A regionalização atual é de 1970, adaptada em 1990, em razão das 

alterações da Constituição de 1988. O órgão responsável pela divisão regional do Brasil 
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é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A divisão atual está 

CORRETAMENTE representada pelo mapa: 

a) 

 
b) 
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c)  

 
 

d)  

.  

49. O Estado do Ceará está localizado na região Nordeste do Brasil, limitando-se ao 

Norte com o Oceano Atlântico; ao Sul com o Estado de Pernambuco; a Leste com os 

Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba e a Oeste com o Estado do Piauí. 

 

A área total do Ceará é de 148.825,6 km², o que equivale a 9,57% da área pertencente à 

região Nordeste e 1,74% da área do Brasil. Desta forma, o Estado do Ceará tem a quarta 

extensão territorial da região Nordeste e é o 17º entre os estados brasileiros em termos 

de superfície territorial. Assinale o item que contém respectivamente as duas 
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macrorregiões onde o turismo religioso acontece de maneira mais intensa em nosso 

estado. 

 

Disponível em tribunadoceara.uol.com.br 

a) Sertão dos Inhamuns e Sertão Central.  b) Litoral Oeste e Baturité. 

c) Cariri e Sertão Central.     d) Sobral e Cariri. 

 

50. Ocorre quando existe na atmosfera um número muito grande de enxofre (SO2) e 

óxidos de nitrogênio (NO, NO2, N2O5) que, quando em contato com o hidrogênio em 

forma de vapor, formam ácidos como o ácido nítrico (HNO3), ou o ácido sulfúrico 

(H2SO4). No Brasil, a cidade de Cubatão, na região da Serra do Mar do Estado de São 

Paulo, é o exemplo mais conhecido de área que sofreu muito com esse problema. Foi 

considerada pela ONU, em 1980, como a cidade mais poluída do mundo. Porém, hoje é 

um grande exemplo de recuperação e recebeu da ONU o selo “Cidade-símbolo da 

Recuperação Ambiental” por conseguir controlar 98% do nível de poluentes no ar. O 

problema ambiental representado pela imagem e descrito no texto é: 

 

 

a) a chuva ácida. 

b) o aquecimento global. 

c) o buraco na camada de ozônio. 

d) o desmatamento. 
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente    b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito   d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

11. NULA 

12. Em “Estima-se que somente a Amazônia detenha mais de 25% da biodiversidade 

vegetal e animal do planeta.” 

a) O sujeito está oculto   b) O sujeito é indeterminado 

c) O sujeito é composto   d) O sujeito é simples 

 

13. Complete adequadamente os espaços. 

 

____ tarde estava belíssima, o que levou os rapazes _______ pensarem em sair 

____noite. ____quem eles poderiam consultar ____hora? 

 

a) a, a, à, a, aquela b) a, a, à, à, aquela c) à, a, à, a, àquela d) a, a, à, a, àquela 

 

14. É 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.  

 

15. Indique a opção em que a concordância aparece de maneira CORRETA: 
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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. 

 

16. O percentual de pessoas não atendidas por telefonia fixa em uma determinada 

cidade era de 45%. Após uma promoção realizada por uma determinada operadora, 3 a 

cada 15 pessoas passaram a usufruir desse meio de comunicação e, a partir de então, o 

número de pessoas que não dispunham de telefonia fixa ficou reduzido a 13000. Com 

base nessas afirmações, pode-se dizer que o número de habitantes dessa cidade é, 

aproximadamente: 

a) 36111  

 

b) 38034 

 

c) 40000 

 

d) 45876 

 

 

17. NULA 

18. Márcia foi ao mercado e comprou 10 frutas. Chegando em casa, notou que dentre as 

10 frutas compradas 3 estavam estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas desse 

conjunto, qual a probabilidade de ambas não estarem estragadas? 

a)3/5 

 

b)7/10 

 

c)7/15 

 

d)½ 

 

19. Marcela tem 5 camisas (branca, amarela, verde, azul e vermelha) e 3 calças (preta, 

cinza e marron). De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir, usando uma calça 

e uma camisa? 

 

a) 10 
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b) 12 

 

c) 15 

 

d) 18 

 

 

 

 

20. Um casal tem 13 filhos. Das afirmações a seguir, referentes aos filhos, a única 

necessariamente VERDADEIRA é: 

a) pelo menos uma delas tem altura superior a 1,90m. 

b) pelo menos duas delas são do sexo feminino. 

c) pelo menos duas delas faz aniversário no mesmo mês. 

d) pelo menos uma delas nasceu num dia par. 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. É fundamental que todo educador tenha conhecimento sobre as políticas públicas na 

área da educação, principalmente no que tange as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional- LDB na sua perspectiva política, econômica e social, bem como as 

suas consequências. Dentro dessa conjuntura, a primeira LDB foi sancionada em 1961 

sob o número: 

 

a) 4024        b) 4061            c)4001      d)4034 

 

22. Em 1971 foi sancionada a Lei Nº 5.692 que marcou a história da educação 

brasileira, principalmente porque foi responsável por grandes mudanças na educação. 

As mudanças foram tamanhas que até hoje a sociedade vive sob a influencia do período 

político de sua sanção. É característica dessa lei: 

 

a)Manter a cátedra no Ensino Superior. 

b)Intitulou-se Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º grau, por realizar inúmeras 

mudanças nesses níveis de ensino. 

c)Sancionada em tempos democráticos.  

d) Sancionada pelo presidente Getúlio Vargas. 

 

23. Com a Nova Constituição de 1988, após 8 anos, foi sancionada a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB de Nº9394/96, que veio atender a uma 

nova proposta política, visto que foi aprovada em tempos democráticos. Portanto é 

CORRETO afirmar sobre a atual LDB: 

a)A carga horária mínima anual da Educação Básica é de 700 horas. 
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b) O controle da frequência fica a cargo do governo, sendo exigida frequência mínima 

de 65% para a aprovação. 

c) Define que a Educação Básica é formada pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio.  

d) O ensino da disciplina de artes é facultativo por não ser um componente curricular 

obrigatório. 

 

24. Henri Wallon nasceu e viveu na França entre 1879 a 1962. Formado em filosofia, 

medicina, psiquiatria, e foi um verdadeiro pesquisador em psicologia, desenvolveu a 

Teoria da Epistemologia da Pessoa. Indique o item que é um conceito definido por 

Wallon: 

a) Leitura e escrita           b) Afetividade (emoções)      

c) O capital e os problemas econômicos e sociais  d) A física quântica  

      

25. A tendência progressista libertadora tem como inspirador e divulgador Paulo Freire, 

marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

(   ) Nessa tendência os conteúdos de ensino são denominados “temas geradores”, são 

extraídos da problematização da prática de vida do aluno. 

(   ) Paulo Freire desenvolveu essa tendência em conjunto com Luís Inácio Lula da 

Silva. 

(   ) Para essa tendência pedagógica, o professor é um mediador que deve “descer” ao 

nível do aluno, adaptando-se às suas características e ao desenvolvimento próprio de 

cada grupo. 

(   ) Para Paulo Freire a relação entre professor e aluno, deverá ser uma relação 

delineada e firmada pelo dialogo, em que os dois serão sujeitos ativos do ato de 

conhecimento. O respeito, a ética e a valorização das experiências do professor como 

também as do aluno são pontos fundamentais no processo de aprendizagem. 

(    ) Paulo Freire defendia que os professores deveriam impor sua liberdade aos alunos 

e aos gestores, mediante o autoritarismo e  o castigo aos alunos.  
 

Marque o item CORRETO: 

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

26. A didática assegura o fazer pedagógico na instituição escolar, na dimensão técnica, 

política e social, por isso que é uma ciência eminentemente pedagógica. Marque a 

opção INCORRETA: 

 

a) A didática investiga as condições e formas que vigoram no ensino os fatores reais 

condicionantes das relações entre a docência e a aprendizagem. 

b) A didática é a ciência que estuda o processo de ensino mediante seus componentes, 

por esse motivo é de fundamental importância os professores dominarem a didática. 

c) O professor que não compreende a didática e não a utiliza corretamente pode 

influenciar o aluno a diminuir o interesse pelos estudos e pela escola. 

d) A didática é a ciência da psicanálise e seu fundador foi Karl Marx. 

 

27. A concepção interacionista de desenvolvimento defende a ideia de interação entre o 

organismo e o meio e vê a aquisição de conhecimentos como um processo construído 
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pelo indivíduo durante toda a sua vida. Assinale a opção que indica um teórico 

interacionista: 

 

a) Jean Piaget    b) Santo Agostinho       

c) Skinner    d) Karl Marx              

 

28. O Behaviorismo busca compreender as interações entre o indivíduo e o ambiente, 

entre as ações do indivíduo (suas respostas) e o ambiente (estímulo). Assinale a 

alternativa que NÃO é um conceito abordado pelo Behaviorismo. 

 

a) comportamento respondente  b) livro didático    

c) comportamento operante   d) reforçamento    

 

29. Sobre as inteligências múltiplas de Howard Gardner, relacione a 2º coluna de acordo 

com a 1º. 

 

(1) Inteligência linguística.   (2) Inteligência lógica matemática .                            

(3) Inteligência espacial.    (4) Inteligência musical.                                                     

(5) Inteligência cinestésica corporal                              

 

(  ) é a inteligência responsável em nos orientar em diversas localidades, para o 

reconhecimento de cenas e objetos. 

(   ) é a inteligência da faculdade para calcular, da capacidade de perceber a geometria 

nos espaços. 

(    ) é a inteligência  do controle dos movimentos do corpo. 

(    ) é a inteligência que nos torna capazes de dominar o vocabulário falado e escrito. 

(   ) é a inteligência que nos faz perceber com clareza o tom, melodias, ritmos, som 

musicais. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

 

30. A teoria sócio-histórico define que a relação das pessoas sobre o mundo não é uma r 

elação direta, mas sim mediada por signos, e que o pensamento e a linguagem são 

fundamentais no processo de desenvolvimento e aprendizagem.  Marque a opção que 

indica o nome do teórico que desenvolveu essa teoria: 

 

a) Kurt Lewin   b) Reuven Feuerestein  

c) Emilia Ferreiro        d) Lev S. Vygostsky 

 

31. Camila está fazendo um treino de hipertrofia muscular. Por isso, precisa ingerir 

_______________ para contribuir para o crescimento muscular. 

 

a) Vitaminas  b) Aminoácidos  c) Proteínas  d) Sal e açúcar 

 

32. Contração muscular ocorre quando: 

 

a) A actina desliza sobre a miosina. 

b) A actina desliza sob a miosina. 

c) A acrina se liga à miosina. 
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d) Todas estão erradas. 

 

33. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A circunferência da cintura deve ser aferida no momento da inspiração. 

b) As pregas cutâneas, se utilizadas para estimar gordura corporal total em pessoas 

aleatórias, levarão a uma subestimação do músculo e da gordura. 

c) A circunferência muscular do braço avalia a reserva de tecido muscular (sem 

correção da área óssea). 

d) As quatro pregas cutâneas utilizadas pelo nutricionista para estimar gordura corporal 

são: prega cutânea bicipital, prega cutânea tricipital, prega cutânea abdominal e prega 

cutânea subescapular. 

 

34.  Sobre pregas cutâneas, marque a alternativa ERRADA. 

 
a) É uma medida que visa avaliar, indiretamente, a quantidade de gordura que existe no 

tecido subcutâneo e, a partir daí, poder-se estimar a proporção de gordura em relação ao 

peso corporal do indivíduo. 

b) O procedimento para medir a espessura da dobra cutânea é segurar firmemente, com 

o polegar e o indicador da mão esquerda, a dobra de pele e gordura subcutânea, 

destacando-a do tecido muscular seguindo o contorno natural da dobra cutânea de 

gordura. 

c) O audiômetro deve ser colocado cerca de 2 cm abaixo da pegada. 

d)Na Prega Cutânea Abdominal, a dobra é determinada paralelamente ao eixo 

longitudinal do corpo (eixo Z), dois centímetros à direita da borda da cicatriz umbilical, 

com o cuidado de não tracionar/puxar o tecido que constitui as bordas da referida 

cicatriz. 

 

35. A avaliação do estado nutricional é fundamental para a identificação daqueles 

pacientes sob risco nutricional. Inicialmente, devem-se buscar na história clínica as 

informações a cerca do diagnóstico e intercorrências clínicas, que podem afetar o estado 

nutricional do paciente ou serem consequências dele. Em seguida, buscam-se evidências 

objetivas deste estado nutricional (antropometria, avaliação clínica e dados 

bioquímicos), além das intervenções terapêuticas com interações nutricionais e, 

finalmente, a descrição do padrão alimentar ou o tipo de dieta que o paciente está 

ingerindo no momento da avaliação. Outros aspectos que deverão ser verificados são: 

 

(    ) Capacidade física para ingestão de alimentos. 

(    ) Possível interação droga-nutriente. 

(    ) Presença de transtornos alimentares. 

(   ) Outras alterações, como dispepsia, constipação intestinal, etc. 

 

A sequência CORRETA é: 

 

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

 

36. As fibras alimentares podem ser definidas como um conjunto de substâncias 

derivadas de vegetais que são resistentes à digestão e absorção no intestino delgado 

humano, com fermentação completa ou parcial no intestino grosso. Ou seja, a fibra é 

uma parte do alimento que não é absorvida e passa direto pelo intestino. A Organização 
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Mundial de Saúde (OMS) orienta o consumo diário de 20 a 35g de fibras, das quais 5 a 

10g solúveis. Dentre as fibras solúveis, destaca-se: 

 

a) A betaglucana por sua importante contribuição no aumento da glicemia e na 

redução da síntese do colesterol hepático. 

b) A betaglucana por sua importante contribuição na redução da glicemia e no 

aumento da síntese do colesterol hepático. 

c) A betaglucana por sua importante contribuição na redução da glicemia e da 

síntese do colesterol hepático. 

d) A betaglucana por sua importante contribuição no aumento da glicemia e da síntese 

do colesterol hepático. 

 

 

37. Os jogos podem ser: 

a) Recreativos e Esportivo. 

b) Competitivo e Recreativo. 

c) Lúdico e Esportivo. 

d) Cooperativo e Esportivo. 

 

38. O exercício profissional em Educação Física pautar-se-á pelos seguintes princípios:  

 

a) O respeito à vida, à dignidade, à integridade e aos direitos do indivíduo. 

b) a sustentabilidade do meio ambiente. 

c) a ausência de discriminação ou preconceito de qualquer natureza; 

d) Todos estão corretos. 

 

39. São responsabilidades e deveres do Profissional de Educação Física, EXCETO: 

 

a) promover uma Educação Física no sentido de que a mesma se constitua em meio 

efetivo para a conquista de um estilo de vida ativo dos seus beneficiários, através de 

uma educação efetiva, para promoção da saúde e ocupação saudável do tempo de lazer.  

b) zelar pelo prestígio e supervalorização da Profissão, pela dignidade do 

Profissional e pelo aperfeiçoamento de suas instituições. 

c) assegurar a seus beneficiários um serviço profissional seguro, competente e 

atualizado, prestado com o máximo de seu conhecimento, habilidade e experiência. 

d) renunciar às suas funções, tão logo se verifique falta de confiança por parte do 

beneficiário, zelando para que os interesses do mesmo não sejam prejudicados e 

evitando declarações públicas sobre os motivos da renúncia. 

 

40. No relacionamento com os órgãos e entidades representativos da classe, o 

Profissional de Educação Física observará as seguintes normas de conduta: 

 

I- Emprestar seu apoio moral, intelectual e material. 

II- Exercer com interesse e dedicação o cargo de dirigente de entidades de 

classe que lhe seja oferecido, podendo escusar-se de fazê-lo mediante 

justificação fundamentada. 

III- Acatar as deliberações emanadas do Sistema CONFEF/CREFs. 

 

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

c) II e III estão erradas.  d) Todas estão corretas. 
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41. Julgue os itens: 

 

I - As relações que se estabelecem entre o tema transversal Saúde e a Educação Física 

são quase que imediatas e automáticas ao considerar-se a proximidade dos objetos de 

conhecimento envolvidos e relevantes em ambas as abordagens. 

II- A prática de jogos, esportes, lutas, danças e ginásticas é considerada, no senso 

comum, como sinônimo de saúde. Essa relação direta de causa e efeito linear e 

incondicional é explorada e estimulada pela indústria cultural, do lazer e da saúde ao 

reforçar conceitos e cultivar valores, no mínimo questionáveis, de dieta, forma física e 

modelos de corpo ideais. 

III- o aprendizado das relações entre a prática de atividades corporais e a recuperação, 

manutenção e promoção da saúde deve incluir o sujeito e sua experiência pessoal ao 

considerar os benefícios, os riscos, as indicações e as contra-indicações das diferentes 

práticas da cultura corporal de movimento e as medidas de segurança no seu exercício. 

 

Estão CORRETOS: 

 

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

 

42. É papel social da Educação Física, EXCETO: 

 

a) promover a integração e a inserção no grupo. 

b) representar uma via de acesso, de valorização e de apreciação da cultura corporal. 

c) apontar a relação entre a cultura corporal e a valorização estética. 

d) validar e instrumentalizar o lazer, resgatando o prazer enquanto aspecto fundamental 

para a Saúde e melhoria da qualidade de vida. 

 

43.  Com referência à história da Educação Física no Brasil é INCORRETO afirmar: 

a)No Brasil Colônia, os primeiros habitantes, os índios, deram pouca contribuição para 

a Educação Física a não ser pelos movimentos rústicos naturais como nadar, correr atrás 

da caça, saltar e lançar. 

b)Em 1882, Rui Barbosa conseguiu tornar obrigatória a recreação nos currículos 

escolares. 

c)Desde meados da década de 50 do século XIX até os anos iniciais do século XX, os 

militares junto com os médicos, determinavam o modelo de atividade física. 

d)Nos anos 70, marcado pela ditadura militar, a Educação Física era usada, não para 

fins educativos, mas de propaganda do governo sendo todos os ramos e níveis de ensino 

voltados para os esportes de rendimento. 

 

44. Sobre os procedimentos didático-metodológicos em Educação Física, é correto 

afirmar: 

a) Devem estabelecer princípios com normas rígidas. 

b) Devem ser apresentados como elementos balizadores para a reflexão de prática 

em aula, com diretrizes didáticas seguras. 

c)As aulas devem ser esquematizadas com critérios iguais pedagogicamente 

estabelecidos uniformemente para todos os grupos existentes. 

d) Devem ser apresentados com esquemas pedagogicamente corretos, estabelecidos para 

atender às potencialidades e limitações das pessoas ou dos grupos, maximizando 

possíveis riscos. 
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45. Com relação aos princípios que norteiam a Educação Física no ensino fundamental, 

é INCORRETO afirmar: 

a)A sistematização de objetivos, conteúdos, processos de ensino e aprendizagem e 

avaliação tem como meta a inclusão do aluno na cultura corporal do movimento. 

b) O princípio da diversidade não se aplica na construção dos processos de ensino e 

aprendizagem e orienta a escolha de objetivos e conteúdos. 

c)Busca-se legitimar as diversas possibilidades de aprendizagem que se estabelecem 

com a consideração das dimensões afetivas, cognitivas, motoras e socioculturais dos 

alunos. 

d) Os conteúdos são apresentados segundo sua categoria conceitual (fatos, conceitos e 

princípios), procedimental (ligados ao fazer) e atitudinal (normas, valores e atitudes). 

46. Sobre o tempo pedagogicamente necessário para o processo de assimilação do 

conhecimento em Educação Física, marque a alternativa INCORRETA: 

a) Refere-se à distribuição do conteúdo em níveis. 

b) Devem-se respeitar as progressões pedagógicas de cada pessoa ou grupo. 

c) Para que se possa estimar o tempo necessário para o processo de assimilação, 

não tem tanta importância considerar os conhecimentos a serem trabalhados. 

d) Estruturar um programa de Educação Física e selecionar seus conteúdos representa 

aprontar os conhecimentos e os métodos para sua assimilação, evidenciando a natureza 

do pensamento teórico que se pretende desenvolver nos alunos. 

 

47. A avaliação da aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida em que se 

articula com um projeto pedagógico e com seu consequente projeto de ensino. Sobre a 

avaliação nas aulas de Educação Física é CORRETO afirmar: 

 

a)A avaliação é um juízo de valor sobre manifestações relevantes da realidade, 

tendo em vista uma tomada de decisão. 

b)O professor de Educação Física deve ser autoritário e disciplinador para obter seus 

resultados. 

c)Somente os alunos participativos, atléticos e saudáveis devem ser promovidos. 

d) A avaliação é um julgamento e deve ser rigorosamente utilizada na domesticação dos 

alunos. 

 

48. Atualmente, entende-se como avaliação formal aquelas práticas que envolvem o uso 

de instrumentos explícitos de avaliação, cujos resultados podem ser examinados 

objetivamente pelo aluno, à luz de um procedimento claro. Por contraposição, entende-

se avaliação informal como a construção, por parte do professor, de juízos gerais sobre 

o aluno, cujo processo de constituição está encoberto e é aparentemente assistemático. 
Luiz Carlos Freitas. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática 

              6ª edição. Campinas: Papirus, 2003, p.145 (com adaptações). 

 

 

Tendo como base as definições de avaliação formal e informal do texto acima, analise 

os itens abaixo: 

 

I- A avaliação formal pode ser feita por meio de provas, exercícios e trabalhos, na 

maioria das vezes escritos, que costumam receber notas ou conceitos. 
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II- A avaliação informal pode ser caracterizada pelas informações retiradas das 

interações pessoais na comunidade escolar, ou seja, da interação entre professor, aluno, 

outros profissionais e outros alunos. 

III- O professor deve conduzir a avaliação informal com ética, uma vez que, neste tipo 

de avaliação, as características pessoais dos alunos são a fonte de avaliação. 

 

A sequência CORRETA é: 

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

 

49. Ainda como base o texto acima, analise: 

 

I- É impossível que o professor utilize as avaliações formal e informal para compor um 

conceito do desempenho acadêmico do aluno. 

II- Basta a avaliação formal para se dimensionar tudo o que o aluno aprendeu. 

 

a)I está correto    b) II está correto  

c) I e II estão corretos    d) I e II estão errados 

 

 

50. Com referência à avaliação em Educação Física, marque a alternativa 

INCORRETA: 

a)A avaliação é um momento único, tem funções de diagnóstico, retrodiagnóstico e 

prognóstico. 

b)O processo avaliativo se materializa na prática social de acordo com os interesses 

contidos no sistema de trabalho político-pedagógico. 

c)Avaliar significa estabelecer um padrão mínimo de conhecimentos, habilidades e 

hábitos que o educando deverá adquirir e não uma média mínima de notas. 

d)Todo procedimento de avaliação pressupõe a escolha de critérios para definir como 

será aplicado, de que forma se dará a participação dos sujeitos da avaliação e quais 

serão os critérios de classificação e julgamento. 
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AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O VENENO NA SUA SALA DE ESTAR 

  Imagino que tenha ficado um tanto intrigado em relação ao título apresentado, 

mas permita-me fazer os devidos esclarecimentos. 

  Refiro-me à televisão. Veja bem, não sou dessas que abominam tecnologia, 

afinal precisamos dela. Ela nos informa uma gama de fatores em pouco tempo, sem 

contar que nos permite ver como anda a situação mundial, o que se tornou 

indispensável, considerando o nosso contexto globalizado. 

  Olhando para o outro lado, pode até parecer um tanto lunático, mas a TV lhe 

manipula e  você nem desconfia. As novelas apresentam várias situações que acabam 

influenciando nas atitudes das pessoas de maneira positiva ou negativa, dependendo do 

senso crítico do indivíduo. Por isso sempre achei errado expor as crianças a esse tipo de 

programação visto que não tem maturidade suficiente para interpretá-la de maneira 

saudável. 

  Os próprios desenhos infantis (exceto alguns raros que têm conteúdo 

educativo) acabam abordando temas como violência e “mocinhos” que se dão bem à 

custa dos outros.  

Uma vez me aconteceu algo que nunca vou esquecer. Quando criança, assisti a 

um determinado desenho o personagem falando uma palavra que até então eu não 

conhecia. Com a felicidade de uma descobridora, saí repetindo. Para minha decepção, 

quando meus pais ouviram minha recente descoberta, fizeram uma cara de 

desaprovação, e eu , como qualquer criança que não sabe o que diz, fiquei sem entender 

nada. Depois de algum tempo descobri que fazia alusão a um palavrão, e estava na lista 

de palavras feias, que eu não deveria repetir. 

Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo, inocentemente, e tiveram 

que arcar com a reprovação de seus pais sem ao menos entender o que poderia haver de 

tão feio em uma palavra. 

É preciso ter muito cuidado com o que deixam os filhos assistirem. Você que é 

pai ou mãe, já se perguntou quanto veneno está à disposição de seu filho por dia? 

Se ainda não parou pra pensar, questione-se. 

   Bruna Borges Costa 

1. A narração é um dos gêneros literários mais fecundos, portanto, há atualmente 

diversos tipos de textos narrativos que comumente são produzidos e lidos por pessoas 

de todo o mundo. Com relação ao texto acima, podemos AFIRMAR de que se trata de 

uma: 

a)Crônica  b)Conto c) Apólogo  d)Notícia    

 

2. A ideia central do texto é: 

a) A importância da invenção da televisão e advento das tecnologias. 

b) O papel da televisão no dia a dia das crianças. 

http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/literatura/generos-literarios/
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c) A Necessidade de os pais acompanharem seus filhos ao assistirem televisão. 

d) A influência, muitas vezes, negativa, da televisão em nosso dia a dia. 

3. A expressão “(exceto alguns raros que têm conteúdo educativo)” pode ser 

classificada como: 

a)Adjunto adnominal  b)Aposto c)Vocativo d) Complemento Nominal 

4. Segundo a autora: 

a) É necessário ter senso crítico para não ser manipulado pela televisão. 

b) Quem assiste televisão é lunático e manipulado. 

c) Todos os programas televisivos são manipuladores. 

d) As crianças estão sendo “envenenadas” diariamente. 

 

5. Em “Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo” 

O verbo sublinhado está em qual tempo? 

a) Pretérito Imperfeito b) Futuro do Pretérito   

c) Pretérito Perfeito  d) Futuro do presente 

 

6. No quinto parágrafo, a autora se auto denomina: 

a) Criança  b)Descobridora c)Decepcionada d) Curiosa 

 

7. Um objeto é lançado do alto e cai durante 2 minutos e meio. Quantos segundos ele 

levou para chegar ao chão?  

 

a) 145 segundos  

 

b) 146 segundos  

 

c) 148 segundos  

 

d)150 segundos. 

 

8. No cartão do jogo da Mega-Sena, as casas são numeradas, em sequência, de 1 a 60. 

Quantas vezes o algarismo 3 aparece nas casas de um cartão do jogo da Mega-Sena? 

 

a) 5   
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b) 10   

c) 16   

d) 14  

 

 

9. NULA 

 

 

10. NULA 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. NÃO é empregado o pronome de tratamento Vossa Excelência em relação a: 

 

a)Deputados Federais.  

b)Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais. 

c)Servidores das Câmaras Municipais.    
d)Prefeitos Municipais. 

 

 

12. A formalidade de tratamento na comunicação oficial diz respeito aos seguintes 

aspectos, EXCETO: 

 

a)polidez no próprio enfoque dado ao assunto tratado na comunicação. 

b)emprego do pronome de tratamento apropriado ao destinatário da comunicação. 

c)uniformidade da comunicação, mediante a observância de normas específicas para 

cada tipo de expediente. 

d)uso de expressões rebuscadas e de figuras de linguagem próprias da língua 

literária. 

 

13. É INCORRETO afirmar que um texto conciso: 

 

a)não contém palavras redundantes. 

b)não contém palavras inúteis. 

c)preserva as ideias fundamentais, omitindo as secundárias consideradas dispensáveis. 

d)exige economia de pensamento, para ser o menos extenso possível, mesmo  

omitindo expressões substanciais. 

  

14. “(........) Prefeito, 

Encaminho a (........) os documentos a que (........) em (........) correspondência.” 

 

Supondo que o trecho acima redigido deva constar de correspondência dirigida ao 

Prefeito Municipal, indique a alternativa em que estão indicados os pronomes, a 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

4 
 

expressão de tratamento e a forma verbal a serem empregados, seqüencialmente, nas 

linhas pontilhadas: 

 

a)Doutor – V. Exa. – vos referistes – vossa.    

b)Senhor – V. Exa. – se referiu – sua. 

c)Senhor – V. Sa. – se referiu – sua.   

d)Doutor – V. Sa. – vos referistes – vossa. 

 

15. Uma ata contém, na parte identificada como abertura, os seguintes elementos, 

EXCETO: 

 

a) indicação, por extenso, do dia, mês, ano, hora e local da reunião a que se refere. 

b) denominação da entidade que realiza a reunião.  

c) finalidade da reunião a que se refere. 

d)narração dos assuntos tratados e indicação das decisões tomadas na reunião a 

que se refere. 

 

16. Considerando as modalidades de comunicação oficial relacionadas na Coluna 1 e a 

definição enunciada na Coluna 2, faça a devida correlação e assinale, a seguir, a 

sequência CORRETA. 

 

 

1. Ata 
2. Circular 
3. Memorando 
4. Ofício 
 
 
 

(    ) 
 
 

(    ) 
 
 
 

(    ) 
 
 
 

(    ) 
 

Destina-se ao tratamento de assuntos oficiais pe-
los órgãos da Administração Pública entre si e, 
ainda, com particulares. 
É correspondência dirigida por uma autoridade, de 
forma simultânea, a vários servidores a ela subor-
dinados, para lhes transmitir determinações uni-
formes. 
Registra, de forma resumida, mas clara e fiel, as 
ocorrências de uma reunião de pessoas para um 
determinado fim, divulgado, em geral, pelo edital 
de convocação. 
Realiza-se entre unidades administrativas de um 
mesmo órgão, tratando de assunto interno e men-
cionando o destinatário pelo cargo que ocupa. 
 

 
 

 

a)2 – 1 – 3 – 4  b)4 – 2 – 1 – 3  c)3 – 2 – 4 – 1  d)1 – 4 – 2 – 3               

 

17. Um arquivo em formato texto, sem formatação especial do Excel, que possua em 

cada linha quatro dados, cada um separado do outro por um ponto e vírgula pode ser 

aberto pelo Excel de modo que cada um dos quatro dados fique separado dos demais em 

colunas diferentes do Excel. Marque a alternativa correta com a extensão utilizada pelo 

Excel para denominar esse tipo de arquivo. 

 

a)CSV      b)DOC           c) TXT  d)DAT    
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18. Um arquivo em formato Word pode ser convertido, por meio da opção “Salvar 

como...”, para estes formatos à exceção de um. Marque a alternativa com essa 

EXCEÇÃO. 

 

a)RTF  b)TXT  c)CSV  d)HTML       

     

19. Sejam dadas as afirmações sobre tabelas no Word: 

 

I. Permite criar tabelas com uma quantidade parametrizada de linhas e colunas, 

sem a necessidade de inserir linha por linha; 

II. Permite mesclar duas ou mais linhas em uma única linha e duas ou mais 

colunas em uma única coluna, mas não permite mesclar, juntas, mais de uma 

linha e mais de uma coluna; 

III. O recurso de ordenação de tabelas também permite ordenar parágrafos do 

Word sem que estes estejam em uma tabela. 

      IV.  Assim como no Excel, permite inserir fórmulas de soma que são 

dinamicamente atualizadas sempre que um valor incluído na soma é 

alterado. 

 

Marque a alternativa com todas as afirmações CORRETAS. 

 

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

 

20. Em um documento Word com nove páginas, o intervalo de páginas “1-2;3-5;6-9” 

fará a impressão CORRETA de: 

 

a)todas as páginas com exceção das páginas 7 e 8. 

b)todo o documento. 

c)todas as páginas com exceção da página 4. 

d)todas as páginas com exceção das páginas 4, 7 e 8. 

 

21. As opções abaixo são exemplos de fontes de letras comuns ao Word, à exceção de 

uma. Marque a alternativa com essa EXCEÇÃO. 

 

a)Itálico  b)Lúcida Console  c)Courier New d)Verdana         

 

22. Com relação a ética no trabalho, podemos considerar fundamental para o bom 

desempenho da equipe de trabalho: 

 

a) Os servidores não precisam dar sugestões no tocante ao trabalho dos colegas. O 

importante é:  “ cada um faz o seu trabalho” . 

b) Se um servidor dá sugestões ao colega de como melhor executar uma determinada 

tarefa ele cometerá, com certeza, ato que denigre  a imagem do mesmo. 

c) Nenhum servidor é, individualmente, responsável por manter o sigilo das 

informações que não sejam de domínio público. 

d) As informações confidenciais do local de trabalho não podem ser fornecidas ou 

divulgadas, sem autorização devida. 

 

“Geraldo, funcionário exemplar, é assíduo e pontual, preserva as informações sigilosas 

de que eventualmente toma conhecimento. Geraldo trabalha no atendimento ao público 
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e, sempre que possível, facilita o acesso ao atendimento para outros funcionários, pois 

reconhece a necessidade de eles estarem logo de volta ao trabalho.” 

 

23. Assinale o item CORRETO: 

 

a) Ao ser assíduo e pontual, Geraldo está sendo bobo, pois, em setores públicos todos 

chegam e vão embora de seus locais de trabalho na hora que querem. 

b) Ao facilitar o acesso ao atendimento para outros funcionários, Geraldo está sendo 

companheiro e um bom profissional. 

c) Ao facilitar o acesso ao atendimento para outros funcionários, Geraldo 

apresenta conduta antiética ao privilegiar seus pares. 

d) Ao ser assíduo e pontual, Geraldo deseja adquirir a simpatia do seu chefe e conseguir 

vantagens. 

 

24. “Clóvis é um funcionário muito esforçado, mas seus vencimentos são insuficientes 

frente à demanda de gastos com um filho doente. Por isso, às vezes, Clóvis retira do 

almoxarifado de seu setor alguns materiais de consumo para o seu uso familiar.” 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a)Nessa situação, Clóvis não infringe a ética, pois sua conduta é perfeitamente 

justificada e aceita socialmente.”Assinale  

b) Nessa situação, Clóvis infringe a ética, pois sua conduta não é justificada. 

c) Os vencimentos de todo funcionário público é suficiente para a sobrevivência com 

dignidade.  

d) Por ser esforçado, Clóvis adquire o direito de retirar o que precisa do almoxarifado. 

e) Por ser bem público, todos que precisam podem se apropriar. 

 

25. Assinale V para VERDADEIRO e F para FALSO: 

 

(   ) Nas relações humanas compensatórias, o compartilhamento de preocupações e 

ansiedades particulares facilita a integração. As emoções podem ser evidenciadas, pois 

são importantes para validar o comprometimento com a cooperação e buscar a 

reciprocidade. 

(    )  O domínio da competência técnica é essencial para um empregado galgar posições 

gerenciais no trabalho. Além da competência técnica, o empregado precisa ser criativo e 

mostrar frequentemente para seu chefe imediato que consegue inovar sem errar. 

(    ) Quando um grupo enfrenta uma ameaça interna, seus membros apresentam maior 

aceitação da liderança que em situações de ausência de ameaça. 

 

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

 

26. A administração de materiais pode ser entendida como a coordenação das atividades 

de aquisição e distribuição de materiais. Com relação a esse assunto, julgue os itens: 

 

I- Um dos objetivos da administração de estoques é otimizar o investimento em 

estoques por meio da maximização das necessidades de capital investido. 

II- As decisões a respeito dos volumes de estoque devem considerar as metas 

organizacionais quanto aos prazos de atendimento dos pedidos dos clientes. 

III - Os custos de armazenagem ocorrem quando há grandes quantidades de materiais 

em estoque por longo tempo de permanência. 
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a) apenas I está correto.       b) apenas II está correto.      

c) apenas III está incorreto     d) I e II estão incorretos.       

 

27. Ainda com relação a administração de materiais, julgue os itens: 

 

I- As decisões de compra podem interferir no nível de competitividade da empresa no 

mercado. 

II- Um bom negociador de compras deve desenvolver alternativas criativas que vão ao 

encontro das necessidades do fornecedor. 

 

a)Apenas I está errada           b)Apenas II está correta           

c)I e II estão corretas             d)Apenas  II está errada     

 

28. Acerca da administração de recursos humanos (RH), assinale a alternativa FALSA: 

 

a) Reuniões internas de forma descontraída e otimista estimulam o aperfeiçoamento e o 

aumento de produtividade dos empregados. 

b)Administrar pessoas é responsabilidade de todas as unidades organizacionais, 

inclusive da unidade de recursos humanos. 

c) Na avaliação de desempenho, não se avalia o comportamento do indivíduo no 

ambiente de trabalho. 

d) Uma forma de atingir o que se pretende no ambiente de trabalho é a implantação de 

um programa de treinamento. 

 

29. São conhecimentos específicos do Agente administrativo: 

 

a) Redação oficial, noções de organização de arquivos, noções de atendimento ao 

público. 

b) Oratória e noções de primeiros socorros. 

c) Noções de primeiros socorros e oratória. 

d) Noções de atendimento ao público, apenas. 

 

30. “Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 

fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante”.  As informações acima constituem crime de:  

 

a) falsidade ideológica.  

b) falsidade material. 

c) uso de documento falso, apetrechos de falsificação. 

d) supressão de documento. 

 

31. No Excel 2010, a combinação de teclas que permite aplicar contorno às células 

selecionadas é: 

a) CTRL+SHIFT+&  b) CTRL+SHIFT+A   

c) CTRL+SHIFT+C  d) CTRL+SHIFT+D 

 

32. São modos de exibição no Microsoft Word 2010, EXCETO: 
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a) Estrutura de itens. b) Leitura em Tela Inteira. 

c) Layout de impressão. d) Layout de Web. 

 

33. Qual o atalho de teclado no Windows que permite ao usuário alternar entre janelas 

ou programas abertos? 

 

a) Alt + F4  b) Ctrl + F4  c) Alt + Tab  d) Ctrl + Tab 

 

34. As teclas que permitem mover o cursor um espaço para frente, excluir o caractere 

antes do cursor e mover o cursor para o começo da próxima linha do texto no Bloco de 

Notas do Windows são, respectivamente: 

 

Considere o uso do aplicativo de edição de texto.  

 

a) Enter, Tab e Delete.    b) Tab, Backspace e End. 

c) Backspace , Barra de espaços e Enter. d) Barra de espaços, Backspace e Enter. 

 

35. Marque a alternativa em que a colocação pronominal foi realizada de forma 

INCORRETA.  

 

a) De modo algum me afastarei daqui.  

b) Ela nem se importou com meus problemas.  

c) Tornarei-me um grande escritor.  

d) Quando se trata de comida, ele é um “expert”.  

 

36. São características da Redação Oficial: 

 

a) Impessoalidade, Formalidade, Padronização, Concisão e Clareza. 

b) Pessoalidade, Informalidade, Padronização, Concisão e Clareza. 

c) Impessoalidade, Informalidade, Concisão e Clareza. 

d) Pessoalidade, Formalidade, Conclusão e Clareza. 

 

37. O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes do poder é: 

a) Excelentíssimo Senhor 

b) Ilustríssimo Senhor 

c) Senhor 

d) Vossa Senhoria 

 

38. Os documentos do Padrão Ofício devem obedecer à seguinte forma de apresentação: 

 

a) Deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de corpo 12 no texto em geral, 11 

nas citações, e 6 nas notas de rodapé. 

b) Os ofícios, memorandos e anexos destes poderão ser impressos em ambas as 

faces do papel. Neste caso, as margens esquerda e direta terão as distâncias 

invertidas nas páginas pares ("margem espelho"). 

 c) O início de cada parágrafo do texto deve ter 3,5 cm de distância da margem 

esquerda. 

 d) o campo destinado à margem lateral esquerda terá, no mínimo, 5,0 cm de largura. 
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39. O (a)  ____________________ é a modalidade de comunicação entre unidades 

administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo 

nível ou em nível diferente. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação 

eminentemente interna. 

 

a) Ofício    b) Circular  c) Memorando  d)Comunicado 

 

40. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de 

mágoas e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 
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DIGITADOR 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O VENENO NA SUA SALA DE ESTAR 

  Imagino que tenha ficado um tanto intrigado em relação ao título apresentado, 

mas permita-me fazer os devidos esclarecimentos. 

  Refiro-me à televisão. Veja bem, não sou dessas que abominam tecnologia, 

afinal precisamos dela. Ela nos informa uma gama de fatores em pouco tempo, sem 

contar que nos permite ver como anda a situação mundial, o que se tornou 

indispensável, considerando o nosso contexto globalizado. 

  Olhando para o outro lado, pode até parecer um tanto lunático, mas a TV lhe 

manipula e  você nem desconfia. As novelas apresentam várias situações que acabam 

influenciando nas atitudes das pessoas de maneira positiva ou negativa, dependendo do 

senso crítico do indivíduo. Por isso sempre achei errado expor as crianças a esse tipo de 

programação visto que não tem maturidade suficiente para interpretá-la de maneira 

saudável. 

  Os próprios desenhos infantis (exceto alguns raros que têm conteúdo 

educativo) acabam abordando temas como violência e “mocinhos” que se dão bem à 

custa dos outros.  

Uma vez me aconteceu algo que nunca vou esquecer. Quando criança, assisti a 

um determinado desenho o personagem falando uma palavra que até então eu não 

conhecia. Com a felicidade de uma descobridora, saí repetindo. Para minha decepção, 

quando meus pais ouviram minha recente descoberta, fizeram uma cara de 

desaprovação, e eu , como qualquer criança que não sabe o que diz, fiquei sem entender 

nada. Depois de algum tempo descobri que fazia alusão a um palavrão, e estava na lista 

de palavras feias, que eu não deveria repetir. 

Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo, inocentemente, e tiveram 

que arcar com a reprovação de seus pais sem ao menos entender o que poderia haver de 

tão feio em uma palavra. 

É preciso ter muito cuidado com o que deixam os filhos assistirem. Você que é 

pai ou mãe, já se perguntou quanto veneno está à disposição de seu filho por dia? 

Se ainda não parou pra pensar, questione-se. 

   Bruna Borges Costa 

1. A narração é um dos gêneros literários mais fecundos, portanto, há atualmente 

diversos tipos de textos narrativos que comumente são produzidos e lidos por pessoas 

de todo o mundo. Com relação ao texto acima, podemos AFIRMAR de que se trata de 

uma: 

a)Crônica  b)Conto c) Apólogo  d)Notícia    

 

2. A ideia central do texto é: 

a) A importância da invenção da televisão e advento das tecnologias. 

b) O papel da televisão no dia a dia das crianças. 

http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/literatura/generos-literarios/
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c) A Necessidade de os pais acompanharem seus filhos ao assistirem televisão. 

d) A influência, muitas vezes, negativa, da televisão em nosso dia a dia. 

3. A expressão “(exceto alguns raros que têm conteúdo educativo)” pode ser 

classificada como: 

a)Adjunto adnominal  b)Aposto c)Vocativo d) Complemento Nominal 

4. Segundo a autora: 

a) É necessário ter senso crítico para não ser manipulado pela televisão. 

b) Quem assiste televisão é lunático e manipulado. 

c) Todos os programas televisivos são manipuladores. 

d) As crianças estão sendo “envenenadas” diariamente. 

 

5. Em “Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo” 

O verbo sublinhado está em qual tempo? 

a) Pretérito Imperfeito b) Futuro do Pretérito   

c) Pretérito Perfeito  d) Futuro do presente 

 

6. No quinto parágrafo, a autora se auto denomina: 

a) Criança  b)Descobridora c)Decepcionada d) Curiosa 

 

7. Um objeto é lançado do alto e cai durante 2 minutos e meio. Quantos segundos ele 

levou para chegar ao chão?  

 

a) 145 segundos  

 

b) 146 segundos  

 

c) 148 segundos  

 

d)150 segundos. 

 

8. No cartão do jogo da Mega-Sena, as casas são numeradas, em seqüência, de 1 a 60. 

Quantas vezes o algarismo 3 aparece nas casas de um cartão do jogo da Mega-Sena? 

 

a) 5   
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b) 10   

c) 16   

d) 14  

 

 

9. NULA 

 

10. NULA 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. Quantos bits tem um megabyte? 

 

a)1.000.000  b)1.024.000  c)2.548.008  d)8.192.000 

 

12. Um dos recursos mais populares da Internet é o uso do e-mail, uma mensagem 

eletrônica enviada de um computador para outro usando a conexão com a Internet. 

Considere as afirmativas abaixo: 

 

I. O endereço eletrônico é composto pelo login (que pode ser um número, um nome, 

uma abreviatura, o nome completo, uma combinação de letras e números...), o símbolo 

@ e o domínio do e-mail. 

II. O e-mail á única forma de duas ou mais pessoas se comunicarem ao mesmo tempo. 

III. Em uma mensagem com Cópia Carbono Oculta (CCO), uma cópia da 

mensagem é enviada ao destinatário, e o nome deste não fica visível para os outros 

destinatários. 

IV. A resposta de um e-mail pode acontecer de três maneiras: Responder, 

responder a todos e encaminhar. 

 

É CORRETO afirmar: 

a)Somente I é verdadeira.  b)II, III e IV são verdadeiras. 

c)II e IV são falsas.   d)I, III e IV são verdadeiras. 

 

13. Para que se acesse a Internet por meio de um computador integrante de uma rede 

discada (dial) ou uma rede local (LAN), são equipamentos necessários: 

 

a) Placa de rede e Kit multimídia.   

b) Placa de fax/modem e placa de rede. 

c) Interface USB e placa de rede.   

d) Interface SCSI e webcam. 
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14. Através da barra de título encontrada no editor de texto da Microsoft Word, 

podemos: 

 

I- Maximizar ou restaurar e minimizar a janela. 

II- Observar janelas inativas. 

III- Ativar o menu de controle com um clique no canto esquerdo. 

IV- Mover a janela quando a mesma estiver maximizada. 

 

Qual das alternativas esta CORRETA? 

 

a) Somente a I está correta.  b)II e III estão corretas. 

c) III e IV estão erradas.  d) I e III estão corretas. 

 

15. Sobre Arquivos e Pastas em um computador é CORRETO afirmar: 

 

I. O arquivo é um conjunto de pastas organizadas em um mesmo sistema de 

armazenamento; 

II. O arquivo é uma informação binária codificada de acordo com a sua aplicação e 

gravada num dispositivo de armazenamento; 

III. Pastas são estruturas lógicas que dividem o disco rígido em diversas áreas de 

armazenamento, como “gavetas virtuais”; 

IV.  O arquivo contém pastas organizadas que formam um documento. 

 

Qual das alternativas esta CORRETA? 

a) Somente a I está correta.  b)II e III estão corretas. 

c) III e IV estão erradas.  d)II e III estão erradas. 

 

16. Para copiar uma palavra de um lugar para o outro no editor de texto Microsoft Word 

é necessário selecioná-la e: 

a) Pressionar simultaneamente as teclas Ctrl e Z, levar o cursor onde se queira inserir a 

palavra e pressionar simultaneamente Ctrl e C. 

b) Pressionar simultaneamente as teclas Ctrl e C, levar o cursor onde se queira 

inserir a palavra e pressionar simultaneamente Ctrl e V. 

c) Pressionar simultaneamente as teclas Alt e C, levar o cursor onde se queira inserir a 

palavra e pressionar simultaneamente Alt e V. 

d) Pressionar simultaneamente as teclas Shift e C, levar o cursor onde se queira inserir a 

palavra e pressionar simultaneamente Shift e Z. 

 

17. No Sistema Operacional Microsoft Windows para alternar entre duas janelas abertas 

podemos utilizar a sequência de teclas: 

a) Alt + Tab  b) Alt + Ctrl  c) Ctrl + C  d) Shift + F4 

 

18. Se desejamos excluir um arquivo no Microsoft Windows sem que ele vá para a 

lixeira utilizamos a sequência de teclas: 

a) Alt + Del  b) Shift + Del  c) Ctrl + Del  d) Shift + F4 
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19. Um Browser ou Navegador é o aplicativo utilizado para navegar na Internet. Qual a 

linguagem utilizada pelos Navegadores de Internet para acessar páginas WEB ?  

 

a) H.323  b) HDPC  c) FTP   d) HTML 

20. A Rede Mundial de Computadores, também chamada de Internet, utiliza diversos 

protocolos para sua comunicação. São protocolos utilizados na Internet, EXCETO: 

 

a) FTP  b) HTTP  c) SMTP  d) HITP 

21. No Microsoft Excel a ferramenta representada pelo símbolo  tem a seguinte 

função: 

 

a) MÉDIA  b) AUTO SOMA  c) #ERRO d) CLASSIFICAR 

22. Qual o símbolo utilizado para inserir uma função na barra de fórmulas do Excel? 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) $  b) =  c) *  d) + 

23. São exemplos de Sistemas Operacionais, EXCETO: 

a) Mozilla  b) MS-DOS  c) Unix  d) Linux 

 

 

 

24. Quando um computador é desligado, o que acontece com o conteúdo da memória 

RAM?  

 

a) Fica gravado em disco para ser acessado quando o computador for religado. 

b) O Sistema Operacional encarrega-se de fazer um backup automaticamente para o 

disco rígido para que as informações não se percam. 

c) É apagado, pois trata-se de uma memória volátil. 

d) Continua gravado na memória RAM, pois trata-se de uma memória não-volátil. 

 

25. Qual o procedimento para colar a imagem mostrada na tela do computador para o 

bloco de notas? 

 

a) Não é possível colar imagens no bloco de notas. 

b) Pressionar a tecla PrintScreen e colar no bloco de notas com Ctrl+V. 

c) Pressionar as teclas Ctrl+C, restaurar a janela do bloco de notas e pressionar as teclas 

Ctrl+V. 

d) Pressionar a tecla PrintScreen e colar no bloco de notas com o menu EDITAR – 

COLAR. 

26. No Microsoft Word, que teclas de atalho são utilizadas para salvar um documento 

em edição? 
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a) Ctrl+C  b) Ctrl+D  c) Ctrl+E  d) Ctrl+B 

27. No Microsoft Word, que teclas de atalho são utilizadas para imprimir um 

documento em edição? 

a) Alt+P  b) Ctrl+F c) Ctrl+I  d) Ctrl+P 

28. No Microsoft Word, que teclas de atalho são utilizadas para abrir um novo 

documento em branco? 

a) Ctrl+A  b) Ctrl+F  c) Ctrl+O  d) Ctrl+P 

29. As senhas são utilizadas na segurança da informação. Sobre senha e seu uso, 

podemos afirmar, EXCETO: 

 

a) Deve-se utilizar, pelo menos, 10 caracteres. 

b) Deve-se evitar utilizar informações pessoais tais como nome de filhos, datas de 

nascimento, entre outras. 

c) Deve-se evitar usar palavras reais que estejam contidas em dicionário. 

d) Devem-se mesclar letras minúsculas e maiúsculas, números, espaços, pontuação e 

outros símbolos. 

 

30. A guia de segurança está na janela “Opções da Internet” no menu “Ferramentas” do 

Microsoft Internet Explorer 9. Lá, o usuário pode selecionar na zona de conteúdo da 

Web várias opções, EXCETO: 

 

a) Zona da Internet.   b) Zona de sites restritos.  

c) Zona da intranet local.  d) Zona de portais web. 

 

31. Para alternar letras maiúsculas e minúsculas num determinado fragmento de texto 

no Microsoft Office Word 2010, é necessário selecionar esse fragmento de texto e 

pressionar as teclas:  

 

a) Ctrl + Shift + F.  b) Shift + F3.  c) Ctrl + T. d) Alt + F9. 

 

32. Para procurar um arquivo ou pasta no Windows 7, é necessário pressionar: 

a) F3.   b) F5.   c) F8.   d) F2. 

 

33. Para inserir uma equação no Word 2010 usando o teclado deve-se pressionar: 

a) ALT+[  b) ALT+=  c) SHIFT+=  d) CTRL+= 

 

34. No Excel 2010, a combinação de teclas que permite aplicar contorno às células 

selecionadas é: 

 

a) CTRL+SHIFT+&    b) CTRL+SHIFT+A   

c) CTRL+SHIFT+C    d) CTRL+SHIFT+D 

 

35. São modos de exibição no Microsoft Word 2010, EXCETO: 

 

a) Estrutura de itens.   b) Leitura em Tela Inteira. 

c) Layout de impressão.   d) Layout de Web. 
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36. NÃO é uma opção de colagem no Microsoft PowerPoint 2010: 

a) Manter Somente Imagem (I).  b) Usar Tema do Destino (D). 

c) Manter Formatação Original (F).  d) Colar como Imagem (M). 

 

37. Qual o atalho de teclado no Windows que permite ao usuário alternar entre janelas 

ou programas abertos? 

 

a) Alt + F4  b) Ctrl + F4  c) Alt + Tab  d) Ctrl + Tab 

 

38. As teclas que permitem mover o cursor um espaço para frente, excluir o caractere 

antes do cursor e mover o cursor para o começo da próxima linha do texto no Bloco de 

Notas do Windows são, respectivamente: 

 

Considere o uso do aplicativo de edição de texto.  

a) Enter, Tab e Delete.    b) Tab, Backspace e End. 

c) Backspace , Barra de espaços e Enter. d) Barra de espaços, Backspace e Enter. 

 

39. A melhor forma de criar um cabeçalho e modo a garantir que, ao mudar o nome do 

arquivo, o rodapé exiba o novo nome, sem necessidade de alterar, manualmente, o 

cabeçalho, é: 

 

a) a autoformatação.  b) o autotexto.      c) a autocorreção.      d) o automodelo. 

 

 

40. Utilizando-se o BrOffice Writer, é possível abrir um arquivo pela digitação das 

teclas de atalho: 

a) Ctrl + C  b) Ctrl + S  c) Ctrl + B  d) Ctrl + O 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O VENENO NA SUA SALA DE ESTAR 

  Imagino que tenha ficado um tanto intrigado em relação ao título apresentado, 

mas permita-me fazer os devidos esclarecimentos. 

  Refiro-me à televisão. Veja bem, não sou dessas que abominam tecnologia, 

afinal precisamos dela. Ela nos informa uma gama de fatores em pouco tempo, sem 

contar que nos permite ver como anda a situação mundial, o que se tornou 

indispensável, considerando o nosso contexto globalizado. 

  Olhando para o outro lado, pode até parecer um tanto lunático, mas a TV lhe 

manipula e  você nem desconfia. As novelas apresentam várias situações que acabam 

influenciando nas atitudes das pessoas de maneira positiva ou negativa, dependendo do 

senso crítico do indivíduo. Por isso sempre achei errado expor as crianças a esse tipo de 

programação visto que não tem maturidade suficiente para interpretá-la de maneira 

saudável. 

  Os próprios desenhos infantis (exceto alguns raros que têm conteúdo 

educativo) acabam abordando temas como violência e “mocinhos” que se dão bem à 

custa dos outros.  

Uma vez me aconteceu algo que nunca vou esquecer. Quando criança, assisti a 

um determinado desenho o personagem falando uma palavra que até então eu não 

conhecia. Com a felicidade de uma descobridora, saí repetindo. Para minha decepção, 

quando meus pais ouviram minha recente descoberta, fizeram uma cara de 

desaprovação, e eu , como qualquer criança que não sabe o que diz, fiquei sem entender 

nada. Depois de algum tempo descobri que fazia alusão a um palavrão, e estava na lista 

de palavras feias, que eu não deveria repetir. 

Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo, inocentemente, e tiveram 

que arcar com a reprovação de seus pais sem ao menos entender o que poderia haver de 

tão feio em uma palavra. 

É preciso ter muito cuidado com o que deixam os filhos assistirem. Você que é 

pai ou mãe, já se perguntou quanto veneno está à disposição de seu filho por dia? 

Se ainda não parou pra pensar, questione-se. 

   Bruna Borges Costa 

1. A narração é um dos gêneros literários mais fecundos, portanto, há atualmente 

diversos tipos de textos narrativos que comumente são produzidos e lidos por pessoas 

de todo o mundo. Com relação ao texto acima, podemos AFIRMAR de que se trata de 

uma: 

a)Crônica  b)Conto c) Apólogo  d)Notícia    

 

2. A ideia central do texto é: 

a) A importância da invenção da televisão e advento das tecnologias. 

b) O papel da televisão no dia a dia das crianças. 

http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/literatura/generos-literarios/
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c) A Necessidade de os pais acompanharem seus filhos ao assistirem televisão. 

d) A influência, muitas vezes, negativa, da televisão em nosso dia a dia. 

3. A expressão “(exceto alguns raros que têm conteúdo educativo)” pode ser 

classificada como: 

a)Adjunto adnominal  b)Aposto c)Vocativo d) Complemento Nominal 

4. Segundo a autora: 

a) É necessário ter senso crítico para não ser manipulado pela televisão. 

b) Quem assiste televisão é lunático e manipulado. 

c) Todos os programas televisivos são manipuladores. 

d) As crianças estão sendo “envenenadas” diariamente. 

 

5. Em “Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo” 

O verbo sublinhado está em qual tempo? 

a) Pretérito Imperfeito b) Futuro do Pretérito   

c) Pretérito Perfeito  d) Futuro do presente 

 

6. No quinto parágrafo, a autora se auto denomina: 

a) Criança  b)Descobridora c)Decepcionada d) Curiosa 

 

7. Um objeto é lançado do alto e cai durante 2 minutos e meio. Quantos segundos ele 

levou para chegar ao chão?  

a) 145 segundos  

b) 146 segundos  

c) 148 segundos  

d)150 segundos. 

 

8. No cartão do jogo da Mega-Sena, as casas são numeradas, em seqüência, de 1 a 60. 

Quantas vezes o algarismo 3 aparece nas casas de um cartão do jogo da Mega-Sena? 

a) 5   

b) 10   

c) 16   

d) 14  

 

 

9. NULA 
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10. NULA 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
11.  De acordo com os princípios fundamentais do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa ERRADA. 

 

a) O profissional de enfermagem atua prioritariamente na prevenção e promoção 

da saúde em consonância com os preceitos éticos e legais. 

b) A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde da pessoa, família e 

coletividade. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde é um princípio que deve ser 

defendido nas ações dos profissionais de enfermagem. 

d) A enfermagem é uma profissão comprometida com a qualidade de vida da pessoa, 

família e coletividade. 

 

12. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que representa um sintoma que deve 

ser investigado pelo profissional de saúde ao receber um paciente com suspeita de 

hanseníase. 

 

a) Micose que evolui para manchas hipercrômicas ou eritematosas, com sensibilidade 

normal. 

b) Área esbranquiçada (alba) com descamação, localizada na face e tronco com 

sensibilidade normal. 

c) Manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com 

alterações de sensibilidade. 

d) Manchas acrômicas ocasionadas pela ausência de melanócitos. 

 

13. _________________são ruídos adventícios contínuos e musicais, diferentemente 

das crepitações que são ruídos descontínuos. 

 

a) Sibilância  b)tosse  c) expectoração  d) hemoptise 

 

 

14. Em relação à vacina contra a hepatite B, analise: 

 

I- Deve ser conservada entre +9 e +15 ºC, podendo também ser congelada. 

II- Recém-nascido de mãe com sorologia positiva para HbsAg, deve receber a segunda 

dose da vacina após 35 dias da primeira dose. 

III- O volume a ser administrado é de 1,0 mL para neonatos, lactentes, crianças e 

menores de 20 anos. 

 

a) I está correto    b) II está correto c) III está correto    d) I, II e III estão errados 
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15. Em relação aos locais de verificação do pulso, faça a correspondência. 

 

I- Pulso carotídeo    II- Pulso braquial  III- pulso poplíteo 

 

(     ) sentido na superfície medial do terço médio do braço, entre os compartimentos 

musculares anterior e posterior. 

(     ) a dobra localizada na parte posterior de seu joelho 

(     ) em torno da área do pescoço, nas proximidades da traqueia. 

 

A sequência CORRETA é: 

 

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

 

16. Sobre a vacina Pentavalente, é CORRETO afirmar: 

 

a) Previne contra difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções 

causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b, Hepatite B. 

b) Previne contra Pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo 

Pneumococo. 

c) Deve ser aplicada a 1ª dose ao nascer e reforços no 3º e 6º mês de vida. 

d) Deve ser aplicada a 1ª dose ao nascer e reforço no 2º mês de vida. 

 

17. A vacina _______________não está no calendário porque ela é oferecida em 

campanhas todo ano sempre antes do inverno. Nessa época, gestantes e crianças na 

faixa etária entre 6 meses e menores de 5 anos de idade deverão ser vacinadas. 

 

a)Prevená  b) Rotavirus  c)Hepatite B  d) Contra a gripe 

 

18. No processo de higienização das mãos, o/a(s) _____________________é definido 

como efeito antimicrobiano prolongado ou estendido que previne ou inibe a proliferação 

ou sobrevida de microrganismos após aplicação do produto. 

 

a) Anti-séptico degermante.   b) Detergentes.  

c) Efeito residual ou persistente.   d) Preparação alcoólica para as mãos. 

 

19. Habitualmente conhecida por úlcera varicosa tem como causas a estase venosa 

associada à circulação de retorno deficiente. A úlcera venosa apresenta bordas 

irregulares e na pele circundante revela-se uma dermatite típica. Como tratamento, 

podemos apontar: 

 

I- De forma ideal, as pernas devem permanecer elevadas por 30 minutos de cada vez. O 

paciente deve tentar fazê-lo pelo menos 3 vezes por dia. 

II- Os pacientes não devem dormir com as pernas penduradas, pois o edema não é 

aliviado nessa posição pendente. Se for necessário elevá-las durante a noite, será melhor 

fazê-lo através da elevação (em uma altura adequada para uma posição confortável) dos 

pés da cama utilizando tijolos ao invés de usar travesseiros. 

III- Comprimir parcialmente as veias superficiais através do uso de meias, reduzindo 

seu tamanho e aumentando o fluxo sanguíneo através do vaso. Auxilia na prevenção do 

processo proposto pela teoria do “trapping” das células brancas do sangue. 
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a) I e III estão corretas.  b) II e III estão corretas.  

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

 

20. Qual a temperatura média corporal humana? 

 

a) 33,0 a 36,5ºC b) 33,7 a 37,8ºC c) 34,8 a 39,0ºC d) 35,9 a 37,2ºC 

 

21. Os banhos dialíticos podem ser com soluções: 

a) Fisiológicas.   b) Hipertônicas.  

c) Hipotônicas.   d) Fisiológicas e Hipertônicas. 

 

22. É uma via que tolera grandes volumes. 

a) Endovenosa.   b) Intrapleural. 

c) Intra óssea.    d) as alternativas A e C estão corretas. 

 

23. Em situação de emergência no momento da parada cardiorrespiratória, a adrenalina 

pode ser administrada, além da via endovenosa, pela via_________. 

a) Via nasal.    b) Cânula de intubação. 

c) Via subcutânea.   d) Via intramuscular. 

 

 

 

24. A respeito da prevenção e controle de infecções, analise as alternativas:  

 

I- A pele das mãos abriga duas populações de micro-organismos, a residente e a 

transitória, ambas eliminadas pela remoção mecânica, com a higienização das mãos 

com água e sabão.  

II-  A técnica de higienização antisséptica é igual à utilizada para higienização simples 

das mãos, divergindo apenas em relação ao tempo, que deve ser maior na higienização 

simples.  

III- A fricção antisséptica com uso de preparações alcoólicas tem como finalidade 

reduzir a carga microbiana das mãos. Nesse procedimento, as mãos devem secar 

livremente, sem utilização de papel toalha.  

 

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

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

 

25. Nas alternativas a seguir, assinale V para verdadeiro e F para falso. 

 

(   ) A aplicação de injeções por via intramuscular pode ser realizada nas seguintes 

regiões: ventro-glútea, face antero-lateral da coxa, dorso-glútea e deltoidea. A região 

dorso-glútea é, em todas as situações, o local de primeira escolha para a aplicação de 

injeção intramuscular.  

(      ) A via subcutânea é indicada principalmente para medicamentos que necessitam de 

absorção lenta e contínua.  

(   ) A administração parenteral refere-se apenas à forma de administração de 

medicamentos por via intravenosa.  
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A sequência CORRETA é: 

 

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

 

26. O material de curativo pode ser considerado apto para ser utilizado quando está:  

 

a) Desinfetado.  b) Sanificado.   c) Esterilizado.      d) Descontaminado.  

 

27. Tem atendimento prioritário: 

 

a) portadores de dispneia leve a moderada ou dor abdominal difusa. 

b) portadores de queimaduras com menos de 25% da superfície corporal. 

c) idosos e grávidas assintomáticos. 
d) pacientes escoltados com problemas psiquiátricos. 
 

28. _________________________ é a organização progressiva das estruturas 

morfológicas, as quais possuem seu potencial geneticamente determinado. No seu 

aspecto neurológico, engloba os processos de crescimento, diferenciação celular, 

mielinização e o aperfeiçoamento. 

 

a)Crescimento.      b) Maturação.     

c) Desenvolvimento.      d) Desenvolvimento psicossocial. 

 

29. ___________________________ é o processo de humanização que inter-relaciona 

aspectos biológicos, psíquicos, cognitivos, ambientais, socioeconômicos e culturais, 

mediante o qual a criança vai adquirindo maior capacidade para mover-se, coordenar, 

sentir, pensar e interagir com os outros e o meio que a rodeia; em síntese, é o que lhe 

permitirá incorporar-se, de forma ativa e transformadora, à sociedade em que vive. 

 

a)Crescimento.      b) Maturação.     

c) Desenvolvimento.      d) Desenvolvimento psicossocial. 

 

30. Criança de 4 meses de idade chega ao posto de saúde em dias com todas as vacinas 

recomendadas pelo calendário básico de vacinação, até o terceiro mês. Sendo assim, a 

criança vai tomar hoje as vacinas: 

 

a) Tetravalente (DPT + Hib) – 2ª dose; vacina oral poliomielite – 2ª dose; vacina 

oral do rotavírus humano – 2ª dose; vacina pneumocócica 10 (conjudada) – 2ª 

dose. 

b) Tríplice viral (SCR) – 2ª dose; Vacina meningocócica C – 2ª dose; tetravalente 

(DPT+ Hib) – 2ª dose; vacina oral poliomielite – 2ª dose. 

c) Vacina meningocócica C – 2ª dose, tetravalente (DPT + Hib) – 2ª dose; vacina oral 

poliomielite – 2ª dose; vacina pneumocócica 10 (conjudada) – 2ª dose; Hepatite B – 2ª 

dose. 

d) Tríplice viral (SCR) – 2ª dose; vacina oral poliomielite – 2ª dose; vacina 

pneumocócica 10 (conjudada) – 2ª dose; Hepatite B – 2ª dose; Tríplice bacteriana 

(DPT) – 2ª dose. 

 

31. Os cuidados recomendados para a administração de insulinas são, EXCETO: 
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a) Manter a insulina sob refrigeração entre 2 e 8 graus Celsius. 

c) Fazer o rodízio das áreas de aplicação, evitando o uso do mesmo local, antes de duas 

semanas, mantendo um espaço mínimo de três centímetros entre eles. 

c) Realizar o massageamento do local da aplicação para rápida absorção. 

d) Manipular o frasco de insulina delicadamente, sem agitá-lo, pois isso pode provocar 

alteração na ação do medicamento. 

 

32. As hemorragias genitais podem ser provenientes de qualquer ponto do aparelho 

genital, mas geralmente procedem do útero e de seus anexos e através do canal vaginal 

exteriorizam-se na vulva. Têm valor diagnóstico muito grande. Por isso, deve-se 

especificá-las considerando principalmente as características: 

 

I- Cor vermelho vivo ou escurecido, com ou sem coágulos. 

II- Associação com outros sintomas, notadamente dores, leucorréias e menstruação; 

III-  Existência de outros elementos, como as secreções purulentas, urina (no caso de 

fistulas vesico-uterinas) e/ou tecido necrótico ou embrionário. 

 

a) I e III estão corretas  b) I e II estão erradas   

c) II e III estão corretas  d) I, II e III estão corretas 

 

33. Consideram-se como vulvovaginites todas as manifestações inflamatórias e/ou 

infecciosas, de caráter agudo ou crônico que podem acometer a vulva, vagina ou o colo 

uterino, podendo atingir também a bexiga, ureter, ânus e face interna das coxas. Dentre 

as vulvovaginites mais comuns, temos: 

a)Vaginoses bacterianas – infecção da vulva e canal vagina causada por um fungo que 

habita a mucosa vaginal. A relação sexual é considerada a principal forma de 

transmissão; outros fatores, como gravidez, diabetes melitus, obesidade, antibióticos, 

corticóides, uso de anticoncepcional hormonal também são fatores predisponentes da 

candidíase vulvovaginal. 

b) Candidíase vulvovaginal - caracterizadas por um desequilíbrio da flora vaginal 

normal, devido a um aumento exagerado de bactérias, em especial as anaeróbias 

(Gardnerella vaginalis), adquiridas através da relação sexual ou hábitos precários de 

higiene (limpeza inadequada da genitália, não lavagem das mãos antes e após as 

eliminações, não troca frequente da roupa íntima, uso de roupa íntima de outra pessoa). 

c) Tricomoníase genital - é uma infecção causada pela Trichomonas vaginalis, 

tendo como via de transmissão a sexual. Pode permanecer assintomática no 

homem e na mulher, principalmente após a menopausa. Na mulher pode acometer 

a vulva, o canal vaginal e a cérvice uterina. 

d) Candidíase vulvovaginal - é uma infecção causada pela Trichomonas vaginalis, tendo 

como via de transmissão a sexual. Pode permanecer assintomática no homem e na 

mulher, principalmente após a menopausa. Na mulher pode acometer a vulva, o canal 

vaginal e a cérvice uterina. 

 

34. Anemia significa redução do número de hemácias ou de hemoglobinas circulantes. 

Como são elas as responsáveis pelo transporte de oxigênio até os tecidos, sua 

diminuição pode significar importante sofrimento. Sobre anemia, podemos AFIRMAR: 

 

a) Os valores normais de hematócrito durante a infância devem oscilar entre 35% 

e 50% e a hemoglobina entre 13g/dl e 16g/dl. 
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b) A Anemia por deficiência de ferro é uma doença hereditária que atinge a 

hemoglobina. 

c) Na Anemia falciforme deve-se tomar muita vitamina C em horários longe das 

principais refeições.  

d) A família de uma criança portadora dessa enfermidade deve estar bem informada 

quanto à necessidade de mantê-la hidratada, o que torna o sangue menos diluído, 

diminuindo os episódios de crise. 

 

35. Assim como no caso das doenças respiratórias, há alguns cuidados que devem ser 

tomados em relação às doenças que afetam o sistema gastrintestinal, principalmente as 

diarreias, muito comuns em crianças, sobretudo naquelas muito pequenas, que vivem 

em condições de pouca higiene e em lugares sem saneamento básico. Essas diarreias 

muitas vezes não são valorizadas pelos adultos e podem levar a criança a importantes 

atrasos no seu crescimento e desenvolvimento neurológico, ou mesmo à morte. 

Sobre esse problema analise as situações.  

 

I - A criança até 12 meses com diarreia sem sinais de desidratação - A mãe deverá ser 

orientada a oferecer soro caseiro depois de cada evacuação: 50 a 100 ml (1/4 – meio 

copo). 

II- A criança com diarreia e desidratação grave - O tratamento é feito a nível hospitalar, 

através de reidratação oral e/ou venosa, conforme o estado de hidratação da criança. 

 

a) I está errado   b) II está errado  

c) I e II estão corretos  d) I e II estão errados 

 

 

36. Assinale a alternativa INCORRETA no tocante ao período de transmissibilidade da 

Dengue. 

 

a) O período de transmissibilidade da doença compreende dois ciclos: um 

intrínseco, que ocorre no mosquito, e outro, extrínseco, que ocorre no ser humano. 

b) O período de viremia corresponde ao período onde há presença de vírus no sangue do 

ser humano. 

c)A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre enquanto houver presença de 

vírus no sangue do ser humano. 

d) O homem está apto a infectar o mosquito a partir de 1º dia, antes do aparecimento 

dos sintomas, até o 6º dia da doença. 

 

37. Analise as alternativas 

 

I- Ao dobrar firmemente o braço você fará um movimento de extensão. 

II- Tonicidade é o estado em que o músculo apresenta vigor ou energia; o seu 

oposto é a flacidez. 

III- A musculatura estriada é responsável pelo movimento de órgãos, como o esôfago, o 

estômago e os intestinos, que se contraem lentamente, independentemente de nossa 

vontade. 

 

a) I e II estão corretas  b) II está correta 

c) II e III estão corretas  d) II e III estão erradas 
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38. Sobre o cuidado perioperatório, assinale V para verdadeiro e F para falso: 

 

(    ) para prevenir a infecção hospitalar, basta que a equipe de enfermagem use aventais 

esterilizados. 

(    ) tricotomia consiste na introdução de um líquido no intestino para promover o seu 

esvaziamento. 

(   ) todas as condutas de enfermagem devem proporcionar conforto, segurança e o 

menor risco de infecção ao paciente, bem como esclarecer ao mesmo sobre os 

procedimentos que serão realizados. 

 

A sequência CORRETA é: 

 

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

 

39. O movimento de abdução representa: 

a) O membro superior reto. 

b) Ajoelhar-se. 

c) A palma da mão voltada para cima. 

d) Membro superior elevado, mantido em linha reta em relação ao ombro. 

 

40. Troca no nome dos pacientes durante a instalação de hemoconcentrados representa 

um ato de: 

a) Negligência  b) Imprudência  c) Imperícia  d) Dolo 
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RECEPCIONISTA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O VENENO NA SUA SALA DE ESTAR 

  Imagino que tenha ficado um tanto intrigado em relação ao título apresentado, 

mas permita-me fazer os devidos esclarecimentos. 

  Refiro-me à televisão. Veja bem, não sou dessas que abominam tecnologia, 

afinal precisamos dela. Ela nos informa uma gama de fatores em pouco tempo, sem 

contar que nos permite ver como anda a situação mundial, o que se tornou 

indispensável, considerando o nosso contexto globalizado. 

  Olhando para o outro lado, pode até parecer um tanto lunático, mas a TV lhe 

manipula e  você nem desconfia. As novelas apresentam várias situações que acabam 

influenciando nas atitudes das pessoas de maneira positiva ou negativa, dependendo do 

senso crítico do indivíduo. Por isso sempre achei errado expor as crianças a esse tipo de 

programação visto que não tem maturidade suficiente para interpretá-la de maneira 

saudável. 

  Os próprios desenhos infantis (exceto alguns raros que têm conteúdo 

educativo) acabam abordando temas como violência e “mocinhos” que se dão bem à 

custa dos outros.  

Uma vez me aconteceu algo que nunca vou esquecer. Quando criança, assisti a 

um determinado desenho o personagem falando uma palavra que até então eu não 

conhecia. Com a felicidade de uma descobridora, saí repetindo. Para minha decepção, 

quando meus pais ouviram minha recente descoberta, fizeram uma cara de 

desaprovação, e eu , como qualquer criança que não sabe o que diz, fiquei sem entender 

nada. Depois de algum tempo descobri que fazia alusão a um palavrão, e estava na lista 

de palavras feias, que eu não deveria repetir. 

Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo, inocentemente, e tiveram 

que arcar com a reprovação de seus pais sem ao menos entender o que poderia haver de 

tão feio em uma palavra. 

É preciso ter muito cuidado com o que deixam os filhos assistirem. Você que é 

pai ou mãe, já se perguntou quanto veneno está à disposição de seu filho por dia? 

Se ainda não parou pra pensar, questione-se. 

   Bruna Borges Costa 

1. A narração é um dos gêneros literários mais fecundos, portanto, há atualmente 

diversos tipos de textos narrativos que comumente são produzidos e lidos por pessoas 

de todo o mundo. Com relação ao texto acima, podemos AFIRMAR de que se trata de 

uma: 

a)Crônica  b)Conto c) Apólogo  d)Notícia    

 

2. A ideia central do texto é: 

a) A importância da invenção da televisão e advento das tecnologias. 

b) O papel da televisão no dia a dia das crianças. 

http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/literatura/generos-literarios/
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c) A Necessidade de os pais acompanharem seus filhos ao assistirem televisão. 

d) A influência, muitas vezes, negativa, da televisão em nosso dia a dia. 

3. A expressão “(exceto alguns raros que têm conteúdo educativo)” pode ser 

classificada como: 

a)Adjunto adnominal  b)Aposto c)Vocativo d) Complemento Nominal 

4. Segundo a autora: 

a) É necessário ter senso crítico para não ser manipulado pela televisão. 

b) Quem assiste televisão é lunático e manipulado. 

c) Todos os programas televisivos são manipuladores. 

d) As crianças estão sendo “envenenadas” diariamente. 

 

5. Em “Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo” 

O verbo sublinhado está em qual tempo? 

a) Pretérito Imperfeito b) Futuro do Pretérito   

c) Pretérito Perfeito  d) Futuro do presente 

 

6. No quinto parágrafo, a autora se auto denomina: 

a) Criança  b)Descobridora c)Decepcionada d) Curiosa 

 

7. Um objeto é lançado do alto e cai durante 2 minutos e meio. Quantos segundos ele 

levou para chegar ao chão?  

a) 145 segundos  

b) 146 segundos  

c) 148 segundos  

d)150 segundos. 

 

8. No cartão do jogo da Mega-Sena, as casas são numeradas, em seqüência, de 1 a 60. 

Quantas vezes o algarismo 3 aparece nas casas de um cartão do jogo da Mega-Sena? 

a) 5   

b) 10   

c) 16   

d) 14  

 

 

9. NULA 
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10. NULA 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. NÃO é empregado o pronome de tratamento Vossa Excelência em relação a: 

 

a)Deputados Federais.  

b)Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais. 

c)Servidores das Câmaras Municipais.    
d)Prefeitos Municipais. 

 

12. A formalidade de tratamento na comunicação oficial diz respeito aos seguintes 

aspectos, EXCETO: 

 

a)polidez no próprio enfoque dado ao assunto tratado na comunicação. 

b)emprego do pronome de tratamento apropriado ao destinatário da comunicação. 

c)uniformidade da comunicação, mediante a observância de normas específicas para 

cada tipo de expediente. 

d)uso de expressões rebuscadas e de figuras de linguagem próprias da língua 

literária. 

 

 

13.“(........) Prefeito, 

Encaminho a (........) os documentos a que (........) em (........) correspondência.” 

 

Supondo que o trecho acima redigido deva constar de correspondência dirigida ao 

Prefeito Municipal, indique a alternativa em que estão indicados os pronomes, a 

expressão de tratamento e a forma verbal a serem empregados, seqüencialmente, nas 

linhas pontilhadas: 

 

a)Doutor – V. Exa. – vos referistes – vossa.    

b)Senhor – V. Exa. – se referiu – sua. 

c)Senhor – V. Sa. – se referiu – sua.   

d)Doutor – V. Sa. – vos referistes – vossa. 

 

14. Com relação a ética no trabalho, podemos considerar fundamental para o bom 

desempenho da equipe de trabalho: 

 

a) Os servidores não precisam dar sugestões no tocante ao trabalho dos colegas. O 

importante é:  “ cada um faz o seu trabalho” . 

b) Se um servidor dá sugestões ao colega de como melhor executar uma determinada 

tarefa ele cometerá, com certeza, ato que denigre  a imagem do mesmo. 

c) Nenhum servidor é, individualmente, responsável por manter o sigilo das 

informações que não sejam de domínio público. 

d) As informações confidenciais do local de trabalho não podem ser fornecidas ou 

divulgadas, sem autorização devida. 
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15. “Geraldo, funcionário exemplar, é assíduo e pontual, preserva as informações 

sigilosas de que eventualmente toma conhecimento. Geraldo trabalha no atendimento ao 

público e, sempre que possível, facilita o acesso ao atendimento para outros 

funcionários, pois reconhece a necessidade de eles estarem logo de volta ao trabalho.” 

 

Assinale o item CORRETO: 

 

a) Ao ser assíduo e pontual, Geraldo está sendo bobo, pois, em setores públicos todos 

chegam e vão embora de seus locais de trabalho na hora que querem. 

b) Ao facilitar o acesso ao atendimento para outros funcionários, Geraldo está sendo 

companheiro e um bom profissional. 

c) Ao facilitar o acesso ao atendimento para outros funcionários, Geraldo 

apresenta conduta antiética ao privilegiar seus pares. 

d) Ao ser assíduo e pontual, Geraldo deseja adquirir a simpatia do seu chefe e conseguir 

vantagens. 

 

16. “Clóvis é um funcionário muito esforçado, mas seus vencimentos são insuficientes 

frente à demanda de gastos com um filho doente. Por isso, às vezes, Clóvis retira do 

almoxarifado de seu setor alguns materiais de consumo para o seu uso familiar.” 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a)Nessa situação, Clóvis não infringe a ética, pois sua conduta é perfeitamente 

justificada e aceita socialmente.”Assinale  

b) Nessa situação, Clóvis infringe a ética, pois sua conduta não é justificada. 

c) Os vencimentos de todo funcionário público é suficiente para a sobrevivência com 

dignidade.  

d) Por ser esforçado, Clóvis adquire o direito de retirar o que precisa do almoxarifado. 

e) Por ser bem público, todos que precisam podem se apropriar. 

 

17. Assinale V para VERDADEIRO e F para FALSO: 

 

(   ) Nas relações humanas compensatórias, o compartilhamento de preocupações e 

ansiedades particulares facilita a integração. As emoções podem ser evidenciadas, pois 

são importantes para validar o comprometimento com a cooperação e buscar a 

reciprocidade. 

(    )  O domínio da competência técnica é essencial para um empregado galgar posições 

gerenciais no trabalho. Além da competência técnica, o empregado precisa ser criativo e 

mostrar frequentemente para seu chefe imediato que consegue inovar sem errar. 

(    ) Quando um grupo enfrenta uma ameaça interna, seus membros apresentam maior 

aceitação da liderança que em situações de ausência de ameaça. 

 

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

 

18. A administração de materiais pode ser entendida como a coordenação das atividades 

de aquisição e distribuição de materiais. Com relação a esse assunto, julgue os itens: 

 

I- Um dos objetivos da administração de estoques é otimizar o investimento em 

estoques por meio da maximização das necessidades de capital investido. 

II- As decisões a respeito dos volumes de estoque devem considerar as metas 

organizacionais quanto aos prazos de atendimento dos pedidos dos clientes. 
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III - Os custos de armazenagem ocorrem quando há grandes quantidades de materiais 

em estoque por longo tempo de permanência. 

 

a) apenas I está correto.      b) apenas II está correto      

c) apenas III está incorreto    d) I e II estão incorretos       

 

19. Ainda com relação a administração de materiais, julgue os itens: 

 

I- As decisões de compra podem interferir no nível de competitividade da empresa no 

mercado. 

II- Um bom negociador de compras deve desenvolver alternativas criativas que vão ao 

encontro das necessidades do fornecedor. 

 

a)Apenas I está errada          b)Apenas II está correta           

c)I e II estão corretas            d)Apenas  II está errada     

 

20. Acerca da administração de recursos humanos (RH), assinale a alternativa FALSA: 

 

a) Reuniões internas de forma descontraída e otimista estimulam o aperfeiçoamento e o 

aumento de produtividade dos empregados. 

b)Administrar pessoas é responsabilidade de todas as unidades organizacionais, 

inclusive da unidade de recursos humanos. 

c) Na avaliação de desempenho, não se avalia o comportamento do indivíduo no 

ambiente de trabalho. 

d) Uma forma de atingir o que se pretende no ambiente de trabalho é a implantação de 

um programa de treinamento. 

 

21. Marque a alternativa em que a colocação pronominal foi realizada de forma INCORRETA.  

 

a) De modo algum me afastarei daqui.  

b) Ela nem se importou com meus problemas.  

c) Tornarei-me um grande escritor.  

d) Quando se trata de comida, ele é um “expert”.  

 

22. São características da Redação Oficial: 

 

a) Impessoalidade, Formalidade, Padronização, Concisão e Clareza. 

b) Pessoalidade, Informalidade, Padronização, Concisão e Clareza. 

c) Impessoalidade, Informalidade, Concisão e Clareza. 

d) Pessoalidade, Formalidade, Conclusão e Clareza. 

 

23. O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes do poder é: 

a) Excelentíssimo Senhor   b) Ilustríssimo Senhor 

c) Senhor     d) Vossa Senhoria 

 

24. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de 

mágoas e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 
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25. Sobre a ética profissional, analise as alternativas.  

 

I- A Discrição, honestidade e consciência profissional são os únicos valores éticos 

exigidos dos profissionais dos órgãos da administração pública, de acordo com as 

normas que os regem. 

II- Os valores éticos e morais, por si só, definem o perfil de um bom profissional e 

devem ser exercidos com austeridade. 

III- A ética — um conjunto de princípios da conduta humana — orienta o 

exercício de uma profissão, estipulando os deveres que devem ser seguidos no 

desempenho de uma atividade profissional. 

 

a) I e III estão corretos  b) III está correto   

c) II e III estão errados  d) III está errado 

 

26. Espera-se do Recepcionista: 

a) evitar a formação de fila em uma seção do órgão, por meio do encaminhamento das 

pessoas para outra seção qualquer. 

b) manter boa aparência e adotar atitudes positivas, alegres e cordiais. 

c) utilizar expressões como “meu querido” e “amiga” para descontrair o relacionamento 

ao atender um cliente. 

d)sempre atender às chamadas externas apenas com um “alô” para agilizar o 

atendimento. 

 

27. São deveres do Recepcionista, EXCETO: 

a) ter um conhecimento geral de toda a organização do órgão ou empresa. 

b) acompanhar sempre todo cidadão até a área ou seção que ele estiver buscando, 

quando o mesmo não a localizar. 

c) zelar pela correta utilização dos equipamentos. 

d) manter, para fácil acesso, listas telefônicas pública e interna atualizadas, seja em 

meio impresso ou eletrônico. 

 

28. Sobre como atender as chamadas telefônicas com qualidade, analise:  

a) Se o ramal chamado não atender você deve dizer: "O ramal não atende Por favor, 

ligue mais tarde", '"O ramal não atende , vou passar para o ramal mais próximo."; ou 

então "O ramal não atende. Há outro ramal que eu possa chamar?  

b) Se a pessoa que ligou não souber o número do ramal, consulte a lista de nomes (que 

devem estar em ordem alfabética) e diga (antes de transferir a ligação): “Por favor, 

anote: o número do ramal é”...  

c) Ao atender uma chamada externa, você deve dizer o nome da sua empresa seguido de 

bom dia, boa tarde ou boa noite.  

d) Todas as alternativas estão corretas 

 

29. Uma das características de um bom atendimento é o ato de ouvir com paciência. 

Quando nos concentramos em ouvir: 

a) descobrimos o que o usuário quer e aquilo de que ele precisa. 

b) evitamos mal-entendidos e falhas. 

c) reunimos pistas sobre maneiras de melhorar sua forma de prestar o serviço. 

d) todas as alternativas estão corretas. 
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30. Para um bom arquivamento, considere as seguintes ações, EXCETO:  

a) Designar comissão para avaliação de documentos.  

b) Elaborar diagnóstico do acervo.  

c) Selecionar os documentos por assunto.  

d) Toda a finalidade do arquivamento se resume em guardar a documentação. 

 

31. A gestão de documentos visa:  

a) organizar, de modo eficiente, a produção, administração, gerenciamento, 

manutenção e destinação dos documentos. 

b) assegurar o acesso à informação somente aos setores mais importantes da 

organização.  

c) evitar a preservação e o acesso aos documentos que já tenham sido encaminhados ao 

arquivo permanente.  

d) eliminar documentos do arquivo corrente da empresa, dispensando consulta à tabela 

de temporalidade.  

 

32. Marque V para verdadeiro e F para falso. 

Controlar é: 

 

(    ) comparar resultados obtidos com previstos e tomar as medidas corretivas cabíveis. 

(     ) acompanhar ou medir alguma coisa. 

(     ) definir metas de longo prazo e meios para alcançá-las. 

(     ) criar comitês para debater assuntos específicos de uma unidade. 

 

A sequência CORRETA é: 

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

 

33. Há necessidade de fixação de normas em uma instituição quando: 

 

a) existem empregados sem função definida. 

b) a complexidade dos assuntos tratados aumenta rapidamente, tornando ineficaz 

a comunicação informal. 

c) as receitas de uma organização superam seus custos. 

d) quando tem muitos funcionários fazendo coisas distintas. 

 

34. NÃO é característica do método de arquivamento alfabético: 

a) específico ou por assunto. b) Geográfico.  c) Duplex. d) Mnemônico. 

 

35. NÃO são acessórios do arquivo: 

a) notações   b) pastas   c) guias  

 d) bilhetes 

 

36. O(a) _______________ é emitido por servidor oficial, o qual cientifica-se da 

veracidade das informações, antes de emiti-lo. 

a) Certidão   b)Requerimento  c)Ata  

 d)Portaria 

 

37. Uma recepcionista colocou em ordem alfabética umas fichas. Está CORRETA  a 

sequência: 
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a) Célio, Celina, Celmira, Celmara 

b) Laura, Laurinda, Lauricélio, Lauberton 

c) Gisciane , Gisela, Giselda , Gislane 

d) Amélia, Amália, Amanda, Amarildo 
 

38. NÃO são deveres do Recepcionista: 

 

a) Manter o arquivo atualizado. 

b) Digitar documentos. 

c) Tomar decisões do superior. 

d) Manter sigilo das informações e ligações. 

 

39. É um comportamento ético: 

a) dar informações particulares sobre os colegas de trabalho. 

b) revidar na hora às reclamações feitas por alguém que solicitou uma informação. 

c) executar sua tarefa, não se preocupando em assumir atitudes de colaboração. 

d) não comprometer seus superiores tomando medidas drásticas sem consultá-los. 

 

40. O___________________ é utilizado para fazer um comunicado geral ou transmitir 

instruções aos servidores. 

a) edital.  b) circular.  c) memorando.  d) ofício. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

1 
 

INSPETOR SANITÁRIO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O VENENO NA SUA SALA DE ESTAR 

  Imagino que tenha ficado um tanto intrigado em relação ao título apresentado, 

mas permita-me fazer os devidos esclarecimentos. 

  Refiro-me à televisão. Veja bem, não sou dessas que abominam tecnologia, 

afinal precisamos dela. Ela nos informa uma gama de fatores em pouco tempo, sem 

contar que nos permite ver como anda a situação mundial, o que se tornou 

indispensável, considerando o nosso contexto globalizado. 

  Olhando para o outro lado, pode até parecer um tanto lunático, mas a TV lhe 

manipula e  você nem desconfia. As novelas apresentam várias situações que acabam 

influenciando nas atitudes das pessoas de maneira positiva ou negativa, dependendo do 

senso crítico do indivíduo. Por isso sempre achei errado expor as crianças a esse tipo de 

programação visto que não tem maturidade suficiente para interpretá-la de maneira 

saudável. 

  Os próprios desenhos infantis (exceto alguns raros que têm conteúdo 

educativo) acabam abordando temas como violência e “mocinhos” que se dão bem à 

custa dos outros.  

Uma vez me aconteceu algo que nunca vou esquecer. Quando criança, assisti a 

um determinado desenho o personagem falando uma palavra que até então eu não 

conhecia. Com a felicidade de uma descobridora, saí repetindo. Para minha decepção, 

quando meus pais ouviram minha recente descoberta, fizeram uma cara de 

desaprovação, e eu , como qualquer criança que não sabe o que diz, fiquei sem entender 

nada. Depois de algum tempo descobri que fazia alusão a um palavrão, e estava na lista 

de palavras feias, que eu não deveria repetir. 

Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo, inocentemente, e tiveram 

que arcar com a reprovação de seus pais sem ao menos entender o que poderia haver de 

tão feio em uma palavra. 

É preciso ter muito cuidado com o que deixam os filhos assistirem. Você que é 

pai ou mãe, já se perguntou quanto veneno está à disposição de seu filho por dia? 

Se ainda não parou pra pensar, questione-se. 

   Bruna Borges Costa 

1. A narração é um dos gêneros literários mais fecundos, portanto, há atualmente 

diversos tipos de textos narrativos que comumente são produzidos e lidos por pessoas 

de todo o mundo. Com relação ao texto acima, podemos AFIRMAR de que se trata de 

uma: 

a)Crônica  b)Conto c) Apólogo  d)Notícia    

 

2. A ideia central do texto é: 

a) A importância da invenção da televisão e advento das tecnologias. 

b) O papel da televisão no dia a dia das crianças. 

http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/literatura/generos-literarios/
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c) A Necessidade de os pais acompanharem seus filhos ao assistirem televisão. 

d) A influência, muitas vezes, negativa, da televisão em nosso dia a dia. 

3. A expressão “(exceto alguns raros que têm conteúdo educativo)” pode ser 

classificada como: 

a)Adjunto adnominal  b)Aposto c)Vocativo d) Complemento Nominal 

4. Segundo a autora: 

a) É necessário ter senso crítico para não ser manipulado pela televisão. 

b) Quem assiste televisão é lunático e manipulado. 

c) Todos os programas televisivos são manipuladores. 

d) As crianças estão sendo “envenenadas” diariamente. 

 

5. Em “Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo” 

O verbo sublinhado está em qual tempo? 

a) Pretérito Imperfeito b) Futuro do Pretérito   

c) Pretérito Perfeito  d) Futuro do presente 

 

6. No quinto parágrafo, a autora se auto denomina: 

a) Criança  b)Descobridora c)Decepcionada d) Curiosa 

 

7. Um objeto é lançado do alto e cai durante 2 minutos e meio. Quantos segundos ele 

levou para chegar ao chão?  

a) 145 segundos  

b) 146 segundos  

c) 148 segundos  

d)150 segundos. 

8. No cartão do jogo da Mega-Sena, as casas são numeradas, em seqüência, de 1 a 60. 

Quantas vezes o algarismo 3 aparece nas casas de um cartão do jogo da Mega-Sena? 

a) 5   

b) 10   

c) 16   

d) 14  

 

9. NULA 

 

10. NULA 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados 

pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados pela 

administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira complementar. 

 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  d) Todas estão corretas. 

 

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se 

habilitem a seus programas é necessário: 

 

a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d)Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

14. A representação total dos Conselhos de Saúde deve ser: 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

público. 

b)50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público ou privado). 

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________  leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 
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I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 

Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  

a) universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, 

com participação dos trabalhadores e dos empregadores. 

 

18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

20. As Comissões Intergestores pactuarão, EXCETO: 
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a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada 

nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, 

referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 

serviços de saúde entre os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da 

organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão 

institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo 

com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, 

estabelecendo as responsabilidades coletivas. 

 

21. A iniciativa privada ________________do SUS 

a) Poderá participar. 

b) A critério da Secretária Municipal de Saúde, poderá participar. 

c) Não poderá participar.     

d) Poderá financiar, mas não poderá participar. 

 

22. As Comissões Intergestores Bipartides são compostas de maneira paritária por:  

a)Representantes do Ministério da Saúde e do COSEMS 

b)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os prefeitos das principais cidades 

c)Representantes do Ministério da Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde 

d)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os COSEMS 

 

23. Segundo a Constituição Federal, a Saúde é: 

a) direito de todos e dever do Estado. 

b) garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos. 

c) de acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

24. Os vírus da influenza A e B possuem vários subtipos. Sobre esses  vírus analise: 

I- Os vírus da influenza A e B sofrem continuas mutações, surgindo novas cepas. 

II- As novas cepas que passam a infectar humanos apresentam diferentes graus de 

distinção em relação àquelas até então circulantes. 

 

a) I está errado       b) II está errado     c) I e II estão corretos        d)I e II estão errados 

 

25. Ainda sobre a influenza, analise as questões:  

(     ) Vírus da Influenza pertence a família Ortomixiviridae. 

(    )Os vírus do tipo A, responsáveis pela ocorrência da maioria das epidemias de gripe, 

são mais suscetíveis a variações antigênicas, razão pela qual, periodicamente, suas 

variantes sofrem alterações na estrutura genômica, contribuindo para a existência de 

diversos subtipos. 
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(     ) A proteína H facilita a saída das partículas virais do interior das células infectadas. 

(    ) A proteína N está associada a infecção das células do trato respiratório superior, 

onde o vírus se multiplica. 

 

A sequência CORRETA é: 

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

 

26.  Os agentes infecciosos prioritários para investigação etiológica são os vírus 

influenza e os agentes etiológicos responsáveis por quadros de pneumonia bacteriana. 

As amostras de secreções respiratórias devem ser coletadas preferencialmente no 3° dia 

apos o início dos sintomas e, no máximo, ate o 7° dia. 

Sobre o assunto, marque a alternativa ERRADA. 

 

a) A técnica de diagnóstico preconizada pela OMS para a confirmação laboratorial do 

novo vírus da Influenza Pandêmica A(H1N1)2009 pandêmica é o RT-PCR. 

b) Não é recomendada a metodologia de imunofluorescência indireta (IFI) para 

detecção desse novo subtipo de Influenza Pandêmica A(H1N1)2009 pandêmica, no 

momento atual. 

c) Diante de um caso suspeito de doença respiratória aguda grave (apresentando ou não 

fator de risco para complicações), poderão ser coletadas amostras clinicas de Secreção 

nasofaringeana - Para detecção de vírus influenza. 

d) Diante de um caso suspeito de doença respiratória aguda grave (apresentando 

ou não fator de risco para complicações), poderão ser coletadas amostras clinicas 

de Sangue para hemocultura - apenas para monitoramento da evolução clínica do 

paciente. 

 

27. São denominadas de emergentes aquelas doenças que surgiram, ou foram 

identificadas, em período recente, ou aquelas que assumiram novas condições de 

transmissão, seja devido a modificações das características do agente infeccioso, seja 

passando de doenças raras e restritas para constituírem problemas de saúde publica. É 

exemplo de doença emergente: 

 

a) AIDS  b) Varíola  c) Sarampo  d)Rubéola 

 

28. A Lei Orgânica da Saúde conceitua Vigilância Epidemiológica (VE) como: 

 

a) “conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos”. 

b) “conjunto de ações que proporciona o conhecimento de qualquer mudança nos 

fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade 

de recomendar as medidas de prevenção das doenças ou agravos”. 

c) “conjunto de ações que proporciona a prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes da saúde coletiva, com a finalidade de adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos”. 

d) “conjunto de ações que proporciona a detecção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde individual, com a finalidade de adotar as 

medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. 
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29. Júlio, ao passar por um terreno baldio foi picado por uma serpente. Como 

consequência da absorção do veneno na circulação sanguínea, os mecanismos de ação 

específicos determinam manifestações clínicas diferenciadas para cada gênero de 

serpente. 

Sobre o assunto, marque a alternativa ERRADA: 

 

a)Acidente brotótipo- Causado por serpentes do gênero Bothrops. Determina processo 

inflamatório no local da picada, com edema tenso, equimose, dor e adenomegalia 

regional, que progridem ao longo do membro acometido. Podem ocorrer bolhas com 

conteúdo seroso ou sero-hemorragico e, eventualmente, necrose cutânea. Manifestações 

sistêmicas podem estar presentes com alteração da coagulação sanguínea e 

sangramentos espontâneos (gengivorragia, equimoses e hematomas pós-trauma, 

hematuria). Com base no quadro clinico, pode ser classificado em: leve, moderado e 

grave. 

b) Acidente Laquético - Causado por serpentes do gênero Lachesis. Apresenta quadro 

clinico semelhante ao botrópico, acrescido de manifestações decorrentes de estimulação 

vagal (náuseas, vômitos, diarreia, bradicardia, hipotensão e choque). 

c) Acidente Crotálico - Causado por serpentes do gênero Crotalus. Não leva a alterações 

locais proeminentes, apenas edema discreto e parestesia; por outro lado, as  

manifestações sistêmicas são consequentes a paralisia neuromuscular (ptose palpebral, 

distúrbios de acomodação visual, de olfato e paladar, sialorreia, ptose mandibular), 

rabdomiolise (dores musculares generalizadas, urina escura) e incoagulabilidade 

sanguínea. 

d)Acidente Elapídico- Causado por serpentes do gênero Micrurus e Lachesis. Leva 

a quadro neuroparalitico semelhante ao do acidente Laquético, sem outros sinais e 

sintomas concomitantes. 

30. A hepatite é uma doença viral com infecções assintomáticas ou sintomáticas. 

Sobre a Hepatite, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) A icterícia é encontrada entre 40% a 50% dos casos de Hepatite Aguda e inicia-se 

quando a febre desaparece, podendo ser precedida por colúria e hipocolia fecal. 

b) A transmissão da Hepatite ocorre, principalmente, por via parenteral. São 

consideradas populações de risco acrescido por via parenteral: indivíduos que 

receberam transfusão de sangue e/ou hemoderivados antes de 1993; pessoas que 

compartilham material para uso de drogas injetáveis (cocaína, anabolizantes e 

complexos vitamínicos), inaláveis (cocaína) e pipadas (crack); pessoas com 

tatuagem, piercings ou que apresentem outras formas de exposição percutânea. 

c) A transmissão sexual ocorre em pessoas com múltiplos parceiros e com pratica 

sexual de risco acrescido (sem uso de preservativo), sendo que a coexistência de alguma 

DST – inclusive o HIV – constitui um importante facilitador dessa transmissão. 

d) A transmissão intrauterina é comum. 

 

31. Agente etiológico do cobreiro: 

 

a) Varicella-zoster virus  b) Hawsay-Hurt virus   

c) virus Coxsackie   d) M. tuberculosis 

 

32. As ações de Vigilância em Saúde Ambiental, estruturadas a partir do Sistema 

Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, estão centradas nos fatores não biológicos 

do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana: água para consumo 
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humano, ar, solo, desastres naturais, substâncias químicas, acidentes com produtos 

perigosos, fatores físicos e ambiente de trabalho. Nesse contexto, é CORRETO afirmar: 

 

a) A Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade da Água para Consumo 

Humano (VIGIAGUA) consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas 

autoridades de saúde pública para garantir que a água consumida pela população atenda 

ao padrão e às normas estabelecidas na legislação vigente e para avaliar os riscos que a 

água consumida representa para a saúde humana. Suas atividades visam, em última 

instância, a promoção da saúde e a prevenção das doenças de transmissão hídrica. 

b) À Vigilância em Saúde Ambiental de Populações Potencialmente Expostas a Solo 

Contaminado (VIGISOLO) compete recomendar e adotar medidas de promoção à saúde 

ambiental, prevenção e controle dos fatores de risco relacionados às doenças e outros 

agravos à saúde decorrentes da contaminação por substâncias químicas no solo. 

c) A Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade do Ar (VIGIAR) tem por 

objetivo promover a saúde da população exposta aos fatores ambientais relacionados 

aos poluentes atmosféricos - provenientes de fontes fixas, de fontes móveis, de 

atividades relativas à extração mineral, da queima de biomassa ou de incêndios 

florestais - contemplando estratégias de ações intersetoriais. 

d) Todas estão corretas. 

 

33. As atividades de vigilância sanitária devem ser direcionadas prioritariamente para os 

fatores ambientais e de maior risco epidemiológico, com a finalidade de recomendar e 

adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos relacionados às doenças e 

outros agravos à saúde, em especial: 

 

I. Vetores.    II. Reservatórios e hospedeiros. 

III. Animais peçonhentos.  IV. Água para o consumo humano. 

V. Contaminantes ambientais. 

 

Marque a alternativa CORRETA. 

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

c)As assertivas I e IV estão corretas.  d) Todas as assertivas estão corretas. 

 

34. Das alternativas abaixo, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) A tuberculose é uma doença reemergente, tanto pela imunodeficiência associada 

aos casos de AIDS como pela resistência criada pelo agente aos principais 

medicamentos usados para seu controle. 

b)A disseminação do HIV, que inicialmente estava restrita aos usuários de drogas 

injetáveis e aos grupos heterossexuais, continua a existir, atualmente, graças à 

transfusão sanguínea e ao uso de antivirais. 

c) Prevalência é termo descritivo da força com que subsistem os infectados que não 

desenvolvem a doença nas coletividades. 

d) A tuberculose é uma doença que incide em adultos, exclusivamente. As crianças são 

resistentes a ela por não terem uma vida desregrada. 

 

35. Sobre as doenças infectocontagiosas, analise: 
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I- A dengue e a febre amarela são arboviroses transmitidas por mosquitos do gênero 

Aedes. Porém, enquanto a dengue é predominantemente urbana, a febre amarela 

manifesta-se preferencialmente em sua forma silvestre. 

II- A malária é uma doença reemergente que acomete cerca de meio milhão de pessoas 

na região Norte do país. As migrações nessa região são um dos fatores de seu difícil 

controle. 

III- O Schistosoma mansoni enfrenta inúmeras barreiras para atingir novo hospedeiro. 

Antes, passa por duas formas de vida livre, além da forma parasitária intramolusco. Por 

essa razão, a prevenção da esquitossomose mansônica é considerada um problema que 

não depende apenas de saneamento básico e justiça social, mas principalmente de 

combate ao molusco. 

 

a) I e III estão corretas  b) III está errada  

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

 

36. O lixo dos estabelecimentos da saúde terá coleta especializada e deverá ser realizada 

por: 

a) Hospitais, clínicas, maternidades, etc... 

b) Estado. 

c) Município. 

d) Município e Estado. 

 

37. Impedir ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes no 

exercício de suas funções constitui infração. NÃO é uma penalidade aplicável a essa 

situação: 

a) Detenção do infrator. b) Advertência. 

c) Interdição.   d) Cancelamento da licença / alvará. 

 

38. Em uma escola municipal houve um surto de diarreia. Diante dos fatos, a Secretaria 

da Saúde solicitou uma vistoria às instalações da referida escola. Essa solicitação deve 

ser encaminhada para: 

 

a) A Vigilância de Zoonoses.  b) A Vigilância de Epidemiologia. 

c) Aos Agentes de Saúde.  d) A Vigilância Sanitária. 

 

39. Doença transmitida pelo rato: 

 

a) Leptospirose. b) Toxoplasmose. c) Raiva. d) Doença de Chagas. 

 

40. São atribuições da Vigilância Sanitária, EXCETO: 

a) Definir o elenco de doenças de notificação compulsória. 

b) Assegurar condições satisfatórias nos locais de trabalho. 

c) Realizar inspeção sanitária. 

d) Eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do Meio Ambiente. 
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AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O VENENO NA SUA SALA DE ESTAR 

  Imagino que tenha ficado um tanto intrigado em relação ao título apresentado, 

mas permita-me fazer os devidos esclarecimentos. 

  Refiro-me à televisão. Veja bem, não sou dessas que abominam tecnologia, 

afinal precisamos dela. Ela nos informa uma gama de fatores em pouco tempo, sem 

contar que nos permite ver como anda a situação mundial, o que se tornou 

indispensável, considerando o nosso contexto globalizado. 

  Olhando para o outro lado, pode até parecer um tanto lunático, mas a TV lhe 

manipula e  você nem desconfia. As novelas apresentam várias situações que acabam 

influenciando nas atitudes das pessoas de maneira positiva ou negativa, dependendo do 

senso crítico do indivíduo. Por isso sempre achei errado expor as crianças a esse tipo de 

programação visto que não tem maturidade suficiente para interpretá-la de maneira 

saudável. 

  Os próprios desenhos infantis (exceto alguns raros que têm conteúdo 

educativo) acabam abordando temas como violência e “mocinhos” que se dão bem à 

custa dos outros.  

Uma vez me aconteceu algo que nunca vou esquecer. Quando criança, assisti a 

um determinado desenho o personagem falando uma palavra que até então eu não 

conhecia. Com a felicidade de uma descobridora, saí repetindo. Para minha decepção, 

quando meus pais ouviram minha recente descoberta, fizeram uma cara de 

desaprovação, e eu , como qualquer criança que não sabe o que diz, fiquei sem entender 

nada. Depois de algum tempo descobri que fazia alusão a um palavrão, e estava na lista 

de palavras feias, que eu não deveria repetir. 

Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo, inocentemente, e tiveram 

que arcar com a reprovação de seus pais sem ao menos entender o que poderia haver de 

tão feio em uma palavra. 

É preciso ter muito cuidado com o que deixam os filhos assistirem. Você que é 

pai ou mãe, já se perguntou quanto veneno está à disposição de seu filho por dia? 

Se ainda não parou pra pensar, questione-se. 

   Bruna Borges Costa 

1. A narração é um dos gêneros literários mais fecundos, portanto, há atualmente 

diversos tipos de textos narrativos que comumente são produzidos e lidos por pessoas 

de todo o mundo. Com relação ao texto acima, podemos AFIRMAR de que se trata de 

uma: 

a)Crônica  b)Conto c) Apólogo  d)Notícia    

 

2. A ideia central do texto é: 

a) A importância da invenção da televisão e advento das tecnologias. 

b) O papel da televisão no dia a dia das crianças. 

http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/literatura/generos-literarios/


CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

2 
 

c) A Necessidade de os pais acompanharem seus filhos ao assistirem televisão. 

d) A influência, muitas vezes, negativa, da televisão em nosso dia a dia. 

3. A expressão “(exceto alguns raros que têm conteúdo educativo)” pode ser 

classificada como: 

a)Adjunto adnominal  b)Aposto c)Vocativo d) Complemento Nominal 

4. Segundo a autora: 

a) É necessário ter senso crítico para não ser manipulado pela televisão. 

b) Quem assiste televisão é lunático e manipulado. 

c) Todos os programas televisivos são manipuladores. 

d) As crianças estão sendo “envenenadas” diariamente. 

 

5. Em “Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo” 

O verbo sublinhado está em qual tempo? 

a) Pretérito Imperfeito b) Futuro do Pretérito   

c) Pretérito Perfeito  d) Futuro do presente 

 

6. No quinto parágrafo, a autora se auto denomina: 

a) Criança  b)Descobridora c)Decepcionada d) Curiosa 

 

7. Um objeto é lançado do alto e cai durante 2 minutos e meio. Quantos segundos ele 

levou para chegar ao chão?  

a) 145 segundos  

b) 146 segundos  

c) 148 segundos  

d)150 segundos. 

8. No cartão do jogo da Mega-Sena, as casas são numeradas, em seqüência, de 1 a 60. 

Quantas vezes o algarismo 3 aparece nas casas de um cartão do jogo da Mega-Sena? 

a) 5   

b) 10   

c) 16   

d) 14  

9. NULA 

 

10. NULA 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados 

pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados pela 

administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira complementar. 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  d) Todas estão corretas. 

 

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

 

13. Sabe-se que, quanto maior o risco de cárie, maior deverá ser a intensidade do 

tratamento, sendo os melhores resultados obtidos quando ele é utilizado em: 

 

a) alta concentração e maior tempo de aplicação. 

b) alta concentração e menor tempo de aplicação. 

c) baixa concentração e menor tempo de aplicação. 

d) baixa concentração e maior tempo de aplicação. 

 

14. A vacinação e os equipamentos de proteção individual são obrigatórios para as 

equipes de saúde, pois previnem a contaminação no consultório dentário. O vírus que 

representa o maior risco de transmissão do paciente para a equipe de saúde odontológica 

é: 

a) HIV – 1.  b) Hepatite C.  c) Hepatite B.   d) H1N1. 

 

15. O Princípio da ___________________________  leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. A ________________ é a perda progressiva de substância dentária, através de um 

processo químico que não envolve a atividade bacteriana. 

 

a) Cárie dentária. b) Erosão dentária.   c) Atrição dentária.     d) Abrasão dentária. 
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17. É causa do edentulismo: 

a) Cárie e traumatismos dentários.  b) Doença periodontal e câncer bucal. 

c) Cárie e doença periodontal.  d) Doença periodontal e má-oclusão. 

 

18. Segundo a Constituição Federal, a Saúde é: 

a) direito de todos e dever do Estado. 

b) garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos. 

c) de acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

19. Índice dentário, que caracteriza a quantidade de dentes permanentes de uma 

população, que foram afetados pela doença cárie : 

a)CPOD  b)CEOD  c)CPOS  d)IPC 

 

20. Um dos tipos de desinfectantes mais usados na prática odontológica é o álcool 70. 

Sobre este produto, não podemos afirmar: 

a) Deve ser esfregado nos equipamentos com o auxílio de gaze estéril. 

b) Deve ser esfregado nos equipamentos por, pelo menos, um minuto. 

c) É rapidamente evaporado e desnatura proteínas. 

d) Tem grande ação na destruição de vírus e esporos 

21. O tempo de esterilização para instrumentais, em autoclave, a 132º C é de : 

a)15 minutos  b)04 minutos  c)02 minutos  d)10 minutos 

 

22. Sobre a desinfecção dos moldes, em prótese dentária, podemos afirmar que o 

glutaraldeído, pode ser usado em vários materiais, com exceção de: 

a)Siliconas  b)Polissulfetos  c)Alginato    d)Pasta de Zinco 

 

23. A respeito da limpeza e desinfecção dos equipamentos do consultório odontológico, 

analise e julgue os itens abaixo : 

 

I – A limpeza do equipo odontológico deve ser feita com água e sabão, por fricção, 

diariamente. 

II – A desinfecção da cuspideira deve ser feita com álcool, por fricção, após o uso da 

mesma. 

III – A limpeza do amalgamador deve ser feita com água e sabão, por fricção, 

semanalmente.  

 

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

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

 

24. A respeito do cimento de óxido de zinco e eugenol, marque a verdadeira. 

a) Se o líquido se apresentar amarelado, deverá ser descartado. 

b) A relação pó/líquido não afeta o tempo de presa do material. 
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c) Podem ser utilizados em cavidades, que serão restauradas tanto com amálgama como 

com resina composta. 

d) Apresenta péssimo vedamento marginal quando comparado ao fosfato de zinco.  

 

25. Sobre as resinas compostas fotoativadas, julgue: 

I – Apresentam bom tempo de trabalho. 

II – Possuem prolongada estabilidade de armazenamento. 

III – Devem ser colocadas na cavidade em pequenas porções. 

 

a) F V V  b)V F V  c)V V V  d)F  F V 

 

26. São materiais forradores de cavidade, com EXCEÇÃO de: 

a) Alginato     b)Ionômero de vidro 

c) Óxido de zinco e eugenol   d)Hidróxido de cálcio 

 

27. Materiais usados na clínica de endodontia: 

a) Silicona de adição e alginato 

b) Resina acrílica e fio de sutura. 

c) Gesso e amálgama 

d) Guta-percha e cones de papel absorvente 

 

28. Alguns instrumentais podem ser relacionados, mais especificamente, com uma 

especialidade odontológica. Assim, julgue os itens: 

I - Enxada / Periodontia 

II - Sindesmótomo / Cirurgia 

III – Lima / Prótese 

IV- Esculpidor / Endodontia 

 

a) Apenas I e II estão corretos.  b)Apenas II está correto. 

c) Apenas I, II e IV estão corretos.  d) Todas são corretos. 

 

29. Os instrumentais odontológicos relacionados abaixo são mais utilizados em qual 

especialidade odontológica ?   

    I – Moldeira      II – Espátula de manipulação  

    III – Placa de vidro      IV – Cuba plastica 

               

a) Dentística  b) Prótese  c)Periodontia    d)Implantodontia 

 

30. Sobre o uso dos equipamentos de proteção individual, NÃO podemos afirmar : 

a) As máscaras não devem irritar a pele, nem embaçar o protetor ocular 

b) No atendimento a pacientes com infecções ativas , com a tuberculose, deve-se usar 

máscaras especiais 

c) Enquanto estiver de luvas, não se deve manipular objetos fora do campo de trabalho  
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d)As luvas protegem contra perfurações de agulhas 

 

31. Com relação à biossegurança, dentro do consultório odontológico, marque a 

VERDADEIRA. 

a) O jato de água/ar na seringa tríplice é uma fonte de contaminação dentro do 

consultório. 

b) A remoção da cobertura protetora das pontas de alta e baixa rotação, após o uso, 

deve ser feita, preferencialmente, com luva de procedimento. 

c) As superfícies contaminadas, por sangue, devem ser submetidas à desinfecção ao 

final do dia.   

d) Deve-se desprezar o primeiro jato da seringa tríplice, mas não precisa fazer esse 

processo com as canetas de alta rotação.  

 

32. Dentre as funções de um ASB, podemos citar: 

a) Controle de fichário e isolamento absoluto. 

b) Manipular materiais restauradores, moldagens e confecção de modelos de gesso. 

c) Assepsia do consultório e isolamento absoluto. 

d) Controle da entrada e saída dos trabalhos protéticos, além de revelar e montar 

radiografias. 

 

33. Sobre o flúor, podemos AFIRMAR: 

a) O flúor pode ser usado, de forma tópica, nas apresentações de solução, gel, 

verniz, dentifrício e enxaguatório. 

b) O flúor no dentifrício é importante, pois oferece altas concentrações tópicas e alta 

frequência. 

c) Quando o flúor é ingerido pode provocar manchas na superfície dos dentes, 

independente da dose. 

d) A concentração do bochecho de flúor, para uso diário, deve ser de 1 %. 

 

34. Para que a equipe de saúde bucal desenvolva ações de educação, visando à 

promoção de saúde, alguns aspectos devem ser considerados essenciais. Assim, julgue: 

 

I – Analisar a realidade do local, aonde serão realizadas as ações. 

II – Identificar e caracterizar os problemas locais. 

III – Manter uma postura rígida de transmissor de conhecimento, não se deixando 

influenciar pelos saberes e cultura locais. 

IV – Buscar recursos para a execução dos planos. 

 

a) V V F F   b) V V F V  c)   V F V F  d)V V V V 

 

35. A maneira ideal de se iniciar a deposição do gesso sobre o molde, para a confecção 

de modelo é: 

a) Sobre a área de rebordo. 
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b) Na porção central do molde. 

c) Na porção posterior do molde. 

d) O gesso deve ser colocado, sobre todo o molde, em porção única. 

 

36. A posição do operador e do auxiliar, respectivamente, em relação ao paciente, 

durante um procedimento, na região súpero-posterior direita, na face oclusal deve ser 

de: 

a ) 11 horas e 3 horas  b) 9 horas e 1 hora  

c ) 9 horas e 3 horas   d) 3 horas e 11 horas  

 

37. Ao se processar uma película radiográfica, alguns erros podem acontecer, como o 

aparecimento de manchas. No caso de, acidentalmente, pingar solução fixadora na 

película, antes do processamento da mesma, isso irá levar ao aparecimento de: 

 

a)Pontos brancos   b)Manchas negras 

c)Manchas amareladas  d)Manchas acastanhadas 

 

38. Durante o processamento da película radiográfica, o tempo de permanência desta 

película na solução fixadora, deverá ser de : 

a) 40 minutos 

b) 2 minutos 

c) 30 minutos 

d) 10 minutos 

 

39. A limpeza dos artigos deve ser feita utilizando-se os equipamentos de proteção 

individual próprios, para uso na sala de utilidades, e, como barreira física para as mãos, 

é recomendado o uso de luvas de: 

a) látex. 

b) borracha resistente e de cano longo. 

c) plástico. 

d) amianto. 

 

40. O equipamento de Raio X deve ser instalado em ambiente com dimensões 

suficientes para permitir que a equipe profissional se mantenha a uma distância do 

paciente de, pelo menos: 

a) um metro  b) dois metros c) três metros  d) quatro metros 
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TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O VENENO NA SUA SALA DE ESTAR 

  Imagino que tenha ficado um tanto intrigado em relação ao título apresentado, 

mas permita-me fazer os devidos esclarecimentos. 

  Refiro-me à televisão. Veja bem, não sou dessas que abominam tecnologia, 

afinal precisamos dela. Ela nos informa uma gama de fatores em pouco tempo, sem 

contar que nos permite ver como anda a situação mundial, o que se tornou 

indispensável, considerando o nosso contexto globalizado. 

  Olhando para o outro lado, pode até parecer um tanto lunático, mas a TV lhe 

manipula e  você nem desconfia. As novelas apresentam várias situações que acabam 

influenciando nas atitudes das pessoas de maneira positiva ou negativa, dependendo do 

senso crítico do indivíduo. Por isso sempre achei errado expor as crianças a esse tipo de 

programação visto que não tem maturidade suficiente para interpretá-la de maneira 

saudável. 

  Os próprios desenhos infantis (exceto alguns raros que têm conteúdo 

educativo) acabam abordando temas como violência e “mocinhos” que se dão bem à 

custa dos outros.  

Uma vez me aconteceu algo que nunca vou esquecer. Quando criança, assisti a 

um determinado desenho o personagem falando uma palavra que até então eu não 

conhecia. Com a felicidade de uma descobridora, saí repetindo. Para minha decepção, 

quando meus pais ouviram minha recente descoberta, fizeram uma cara de 

desaprovação, e eu , como qualquer criança que não sabe o que diz, fiquei sem entender 

nada. Depois de algum tempo descobri que fazia alusão a um palavrão, e estava na lista 

de palavras feias, que eu não deveria repetir. 

Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo, inocentemente, e tiveram 

que arcar com a reprovação de seus pais sem ao menos entender o que poderia haver de 

tão feio em uma palavra. 

É preciso ter muito cuidado com o que deixam os filhos assistirem. Você que é 

pai ou mãe, já se perguntou quanto veneno está à disposição de seu filho por dia? 

Se ainda não parou pra pensar, questione-se. 

   Bruna Borges Costa 

1. A narração é um dos gêneros literários mais fecundos, portanto, há atualmente 

diversos tipos de textos narrativos que comumente são produzidos e lidos por pessoas 

de todo o mundo. Com relação ao texto acima, podemos AFIRMAR de que se trata de 

uma: 

a)Crônica  b)Conto c) Apólogo  d)Notícia    

 

2. A ideia central do texto é: 

a) A importância da invenção da televisão e advento das tecnologias. 

b) O papel da televisão no dia a dia das crianças. 

http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/literatura/generos-literarios/
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c) A Necessidade de os pais acompanharem seus filhos ao assistirem televisão. 

d) A influência, muitas vezes, negativa, da televisão em nosso dia a dia. 

3. A expressão “(exceto alguns raros que têm conteúdo educativo)” pode ser 

classificada como: 

a)Adjunto adnominal  b)Aposto c)Vocativo d) Complemento Nominal 

4. Segundo a autora: 

a) É necessário ter senso crítico para não ser manipulado pela televisão. 

b) Quem assiste televisão é lunático e manipulado. 

c) Todos os programas televisivos são manipuladores. 

d) As crianças estão sendo “envenenadas” diariamente. 

 

5. Em “Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo” 

O verbo sublinhado está em qual tempo? 

a) Pretérito Imperfeito b) Futuro do Pretérito   

c) Pretérito Perfeito  d) Futuro do presente 

 

6. No quinto parágrafo, a autora se auto denomina: 

a) Criança  b)Descobridora c)Decepcionada d) Curiosa 

 

7. Um objeto é lançado do alto e cai durante 2 minutos e meio. Quantos segundos ele 

levou para chegar ao chão?  

a) 145 segundos  

b) 146 segundos  

c) 148 segundos  

d)150 segundos. 

8. No cartão do jogo da Mega-Sena, as casas são numeradas, em seqüência, de 1 a 60. 

Quantas vezes o algarismo 3 aparece nas casas de um cartão do jogo da Mega-Sena? 

a) 5   

b) 10   

c) 16   

d) 14  

 

9. NULA 

 

10. NULA 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados 

pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados pela 

administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira complementar. 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  d) Todas estão corretas. 

 

12. Com relação à biossegurança, dentro do consultório odontológico, marque a 

VERDADEIRA. 

a) O jato de água/ar na seringa tríplice é uma fonte de contaminação dentro do 

consultório. 

b) A remoção da cobertura protetora das pontas de alta e baixa rotação, após o uso, 

deve ser feita, preferencialmente, com luva de procedimento. 

c) As superfícies contaminadas, por sangue, devem ser submetidas à desinfecção ao 

final do dia.   

d) Deve-se desprezar o primeiro jato da seringa tríplice, mas não precisa fazer esse 

processo com as canetas de alta rotação.  

 

13. Segundo o Código de Ética Odontológico, a violação de seus preceitos sujeitará o 

infrator a diversas penas, que podem ser várias, com EXCEÇÃO de : 

 

a) Suspensão do exercício profissional, por no máximo 30 dias. 

b) Advertência reservada. 

c) Censura pública. 

d) Cassação do exercício profissional. 

 

14. São pontiagudos e robustos, rasgam e reduzem os alimentos e são dois por arcada. A 

que grupo de dentes estas características refere-se? 

 

a) Incisivos Centrais  b)Caninos  c)Pré-molares  d)Molares 

 

15. Com relação à anatomia dental, NÃO podemos afirmar: 

 

a) O esmalte dentário é a substância mais dura do corpo humano. 

b) Anatomicamente, divide-se o dente em três partes: coroa, colo e raiz. 

c) A polpa dental começa no ápice radicular e preenche todo o canal radicular, não 

atingindo a coroa dental. 

d) A dentina não é tão mineralizada quanto o esmalte, mas é constituída por canalículos 

dentários e abriga a cavidade pulpar. 
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16. São dentes permanentes unirradiculares, com EXCEÇÃO de: 

 

a) Incisivo     b)Canino 

c) Segundo pré- molar inferior  d)Primeiro pré-molar superior 

 

17. Incisivo central – incisivo lateral- primeiro molar- canino- segundo molar, esta a 

sequência correta da erupção dos dentes decíduos na boca, de acordo com a literatura. 

Esta afirmativa está: 

 

a) Falsa, pois os caninos erupcionam logo após os incisivos.  

b) Falsa , pois os segundos molares eupcionam antes dos caninos. 

c) Falsa, pois os incisivos laterais erupcionam antes dos centrais. 

d) Totalmente verdadeira. 

 

18. Sobre o Herpes Simples, analise e julgue as afirmações abaixo: 

  

I – É uma infecção viral. 

II – A infecção se dá pelo contato direto com a área infectada. 

III – As crianças não podem ser infectadas. 

 

a) V V F  b)F V F  c)V F V  d)V V V 

 

 

19. Sobre fluorose, podemos AFIRMAR: 

 

a) As manchas são sempre acastanhadas ou negras. 

b) A severidade das manchas depende do nível de flúor ingerido. 
c) A fluorose mancha o esmalte dental , mas não pode alterar sua lisura. 

d) A fluorose pode atingir o esmalte mesmo depois da sua maturação. 

 

20. Sobre as atribuições do TSB, analise e julgue os itens abaixo: 

 

      I - Manipular materiais de uso odontológico. 

II - Realizar a escultura dental durante as restaurações. 

III - Revelação de placa dental. 

IV - Participação nas atividades de escovação supervisionada. 

 

a) Apenas I e IV são verdadeiras.   b)Apenas IV é verdadeira. 

c) Apenas I, III e IV são verdadeiras.  d)Todas são verdadeiras 

 

21. A equipe de saúde bucal deve está junta, em todas as etapas do planejamento das 

ações de promoção em saúde, portanto o TSB tem um papel muito importante, junto ao 

cirurgião – dentista nesta função. Analise as etapas abaixo e assinale o item que mostra 

a sequencia correta de um plano de ação. 

 

I – Execução do plano de ação. 

II - Elaboração do plano de ação. 

      III – Diagnóstico em saúde. 

      IV – Avaliação de resultados. 
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a) III – II – I –IV b)III – IV – I –II c)II – III – I –IV d)II – I – III -IV 

 

22. São fatores predisponentes para a instalação da doença cárie, com EXCEÇÃO de: 

 

a) Saliva em quantidade baixa e/ou secretada numa baixa velocidade. 

b) Microorganismos específicos e capazes de se aderirem à superfície dental. 

c) Hospedeiro suscetível. 

d) Dieta rica em proteínas. 

 

23. Índice dentário, que quantifica as superfícies dos dentes permanentes de uma 

população, atingida pela doença cárie: 

 

a) CPOD  b)CEOD  c)CPOS  d)IPC    

 

24. São limitações do uso do isolamento absoluto: 

 

I - Pacientes asmáticos 

II – Pacientes com problemas pscológicos 

III – Dentes erupcionados parcialmente 

 

a)V V V  b)V F V  c)F F V  d)V V F 

 

25. Em dentística, ao se descrever uma cavidade que envolve a superfície proximal de 

incisivos e caninos, mas aonde o ângulo incisivo ainda se encontra intacto, pode-se 

AFIRMAR que se trata de uma: 

 

a) Classe I   b)Classe III  c)Classe V  d)Classe II   

 

26. São estruturas que podem ser visualizadas em tomadas radiográficas, maxilares e 

mandibulares, respectivamente: 

 

a) Forame incisivo e forame mentoniano. 

b) Linha oblíqua externa e septo nasal. 

c) Fóvea submandibular e projeção do arco zigomático. 

d) Canal mandibular e sutura intermaxilar. 

 

27. Sobre o cimento de hidróxido de cálcio, julgue os itens abaixo: 

 

I – Quando quimicamente ativado é apresentado em dois tubos (pasta base e 

catalisadora) e , quando fotoativado, em um tubo único. 

II – Deve ser espatulado por, no máximo, 20 segundos. 

III – Tem a finalidade de proteção do complexo dentina – polpa. 

 

a) Apenas III está correta.  b)Apenas I está correta. 

c) Todas estão corretas.  d)Apenas I e III estão corretas. 

 

28. São indicações clínicas do cimento de ionômero de vidro: 

 

I – Restauração II – Cimentação III – Forramento IV- Selante 
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a) V F V V  b)V V V V  c)V F F F  d)F V V F 

 

 

29. No amálgama, a relação mercúrio/ liga, recomendada para a maioria das ligas 

modernas, principalmente as enriquecidas com cobre, é de: 

 

a) 2:1  b)3:2   c) 1:1   d)1:2  

 

30. São instrumentais usados na clínica de periodontia e endodontia, respectivamente: 

 

a) Enxada e Broca largo.  b)Sindesmótomo e cureta. 

c)Alveolótomo e foice.  d)Espátula de inserção e moldeira.   

 

31. Brunidor, alveolótomo e régua milimetrada são instrumentais, geralmente usados, 

em quais especialidades odontológicas, respectivamente? 

 

a) Periodontia, Prótese e Endodontia. b)Cirurgia, Dentística e Prótese 

c) Endodontia, Periodontia e Dentística d)Dentística , Cirurgia e Endodontia 

 

32. O cimento de óxido de zinco e eugenol tem algumas indicações clínicas, dentre elas:  

 

I – Restaurações provisórias        II – Forramentos       III – Cimentação de coroas fixas 

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

 

33. Um dos tipos de desinfectantes mais usados na prática odontológica é o álcool 70. 

Sobre este produto, NÃO podemos afirmar: 

a)Deve ser esfregado nos equipamentos com o auxílio de gaze estéril. 

b) Deve ser esfregado nos equipamentos por, pelo menos, um minuto. 

c) É rapidamente evaporado e desnatura proteínas. 

d)Tem grande ação na destruição de vírus e esporos 

 

34. Para que a equipe de saúde bucal desenvolva ações de educação, visando à 

promoção de saúde, alguns aspectos devem ser considerados essenciais. Assim, julgue: 

 

I – Analisar a realidade do local, aonde serão realizadas as ações. 

II – Identificar e caracterizar os problemas locais. 

III – Manter uma postura rígida de transmissor de conhecimento, não se deixando 

influenciar pelos saberes e cultura locais. 

IV – Buscar recursos para a execução dos planos. 

 

a) V V F F   b) V V F V  c)   V F V F  d)V V V V 

 

35. O tempo de esterilização para instrumentais, em autoclave, a 132º C é de : 

a)15 minutos  b)04 minutos  c)02 minutos  d)10 minutos 
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36. Sobre a desinfecção dos moldes, em prótese dentária, podemos afirmar que o 

glutaraldeído, pode ser usado em vários materiais, com exceção de: 

a)Siliconas  b)Polissulfetos  c)Alginato    d)Pasta de Zinco 

 

37. A respeito da limpeza e desinfecção dos equipamentos do consultório odontológico, 

analise e julgue os itens abaixo : 

 

I – A limpeza do equipo odontológico deve ser feita com água e sabão, por fricção, 

diariamente. 

II – A desinfecção da cuspideira deve ser feita com álcool, por fricção, após o uso da 

mesma. 

III – A limpeza do amalgamador deve ser feita com água e sabão, por fricção, 

semanalmente.  

 

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

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

 

38. A respeito do cimento de óxido de zinco e eugenol, marque a verdadeira. 

a) Se o líquido se apresentar amarelado, deverá ser descartado. 

b) A relação pó/líquido não afeta o tempo de presa do material. 

c) Podem ser utilizados em cavidades, que serão restauradas tanto com amálgama como 

com resina composta. 

d) Apresenta péssimo vedamento marginal quando comparado ao fosfato de zinco.  

39. Sobre as resinas compostas fotoativadas, julgue: 

I – Apresentam bom tempo de trabalho. 

II – Possuem prolongada estabilidade de armazenamento. 

III – Devem ser colocadas na cavidade em pequenas porções. 

 

a) F V V  b)V F V  c)V V V  d)F  F V 

 

40. São materiais forradores de cavidade, com EXCEÇÃO de: 

a) Alginato     b)Ionômero de vidro 

c) Óxido de zinco e eugenol   d)Hidróxido de cálcio 
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AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O VENENO NA SUA SALA DE ESTAR 

  Imagino que tenha ficado um tanto intrigado em relação ao título apresentado, 

mas permita-me fazer os devidos esclarecimentos. 

  Refiro-me à televisão. Veja bem, não sou dessas que abominam tecnologia, 

afinal precisamos dela. Ela nos informa uma gama de fatores em pouco tempo, sem 

contar que nos permite ver como anda a situação mundial, o que se tornou 

indispensável, considerando o nosso contexto globalizado. 

  Olhando para o outro lado, pode até parecer um tanto lunático, mas a TV lhe 

manipula e  você nem desconfia. As novelas apresentam várias situações que acabam 

influenciando nas atitudes das pessoas de maneira positiva ou negativa, dependendo do 

senso crítico do indivíduo. Por isso sempre achei errado expor as crianças a esse tipo de 

programação visto que não tem maturidade suficiente para interpretá-la de maneira 

saudável. 

  Os próprios desenhos infantis (exceto alguns raros que têm conteúdo 

educativo) acabam abordando temas como violência e “mocinhos” que se dão bem à 

custa dos outros.  

Uma vez me aconteceu algo que nunca vou esquecer. Quando criança, assisti a 

um determinado desenho o personagem falando uma palavra que até então eu não 

conhecia. Com a felicidade de uma descobridora, saí repetindo. Para minha decepção, 

quando meus pais ouviram minha recente descoberta, fizeram uma cara de 

desaprovação, e eu , como qualquer criança que não sabe o que diz, fiquei sem entender 

nada. Depois de algum tempo descobri que fazia alusão a um palavrão, e estava na lista 

de palavras feias, que eu não deveria repetir. 

Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo, inocentemente, e tiveram 

que arcar com a reprovação de seus pais sem ao menos entender o que poderia haver de 

tão feio em uma palavra. 

É preciso ter muito cuidado com o que deixam os filhos assistirem. Você que é 

pai ou mãe, já se perguntou quanto veneno está à disposição de seu filho por dia? 

Se ainda não parou pra pensar, questione-se. 

   Bruna Borges Costa 

1. A narração é um dos gêneros literários mais fecundos, portanto, há atualmente 

diversos tipos de textos narrativos que comumente são produzidos e lidos por pessoas 

de todo o mundo. Com relação ao texto acima, podemos AFIRMAR de que se trata de 

uma: 

a)Crônica  b)Conto c) Apólogo  d)Notícia    

 

2. A ideia central do texto é: 

a) A importância da invenção da televisão e advento das tecnologias. 

b) O papel da televisão no dia a dia das crianças. 

http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/literatura/generos-literarios/
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c) A Necessidade de os pais acompanharem seus filhos ao assistirem televisão. 

d) A influência, muitas vezes, negativa, da televisão em nosso dia a dia. 

3. A expressão “(exceto alguns raros que têm conteúdo educativo)” pode ser 

classificada como: 

a)Adjunto adnominal  b)Aposto c)Vocativo d) Complemento Nominal 

4. Segundo a autora: 

a) É necessário ter senso crítico para não ser manipulado pela televisão. 

b) Quem assiste televisão é lunático e manipulado. 

c) Todos os programas televisivos são manipuladores. 

d) As crianças estão sendo “envenenadas” diariamente. 

 

5. Em “Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo” 

O verbo sublinhado está em qual tempo? 

a) Pretérito Imperfeito b) Futuro do Pretérito   

c) Pretérito Perfeito  d) Futuro do presente 

 

6. No quinto parágrafo, a autora se auto denomina: 

a) Criança  b)Descobridora c)Decepcionada d) Curiosa 

 

7. Um objeto é lançado do alto e cai durante 2 minutos e meio. Quantos segundos ele 

levou para chegar ao chão?  

a) 145 segundos  

b) 146 segundos  

c) 148 segundos  

d)150 segundos. 

8. No cartão do jogo da Mega-Sena, as casas são numeradas, em seqüência, de 1 a 60. 

Quantas vezes o algarismo 3 aparece nas casas de um cartão do jogo da Mega-Sena? 

a) 5   

b) 10   

c) 16   

d) 14  

9. NULA 

 

10. NULA 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados 

pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados pela 

administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira complementar. 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  d) Todas estão corretas. 

 

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se 

habilitem a seus programas é necessário: 

a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d)Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

14. A representação total dos Conselhos de Saúde deve ser: 

 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

público. 

b)50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público ou privado) 

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________  leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta. 
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II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 

Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  

a) universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, 

com participação dos trabalhadores e dos empregadores. 

 

18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

20. A iniciativa privada ________________do SUS 

a) Poderá participar. 

b) A critério da Secretária Municipal de Saúde, poderá participar. 

c) Não poderá participar.     

d) Poderá financiar, mas não poderá participar. 
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21. Segundo a Constituição Federal, a Saúde é: 

a) direito de todos e dever do Estado. 

b) garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos. 

c) de acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

22. São denominadas de emergentes aquelas doenças que surgiram, ou foram 

identificadas, em período recente, ou aquelas que assumiram novas condições de 

transmissão, seja devido a modificações das características do agente infeccioso, seja 

passando de doenças raras e restritas para constituírem problemas de saúde publica. É 

exemplo de doença emergente: 

 

a) AIDS  b) Varíola  c) Sarampo  d)Rubéola 

 

23. A Lei Orgânica da Saúde conceitua Vigilância Epidemiológica (VE) como: 

 

a) “conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos”. 

b) “conjunto de ações que proporciona o conhecimento de qualquer mudança nos 

fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade 

de recomendar as medidas de prevenção das doenças ou agravos”. 

c) “conjunto de ações que proporciona a prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes da saúde coletiva, com a finalidade de adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos”. 

d) “conjunto de ações que proporciona a detecção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde individual, com a finalidade de adotar as 

medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. 

 

24. Júlio, ao passar por um terreno baldio foi picado por uma serpente. Como 

consequência da absorção do veneno na circulação sanguínea, os mecanismos de ação 

específicos determinam manifestações clínicas diferenciadas para cada gênero de 

serpente. 

Sobre o assunto, marque a alternativa ERRADA: 

 

a)Acidente brotótipo- Causado por serpentes do gênero Bothrops. Determina processo 

inflamatório no local da picada, com edema tenso, equimose, dor e adenomegalia 

regional, que progridem ao longo do membro acometido. Podem ocorrer bolhas com 

conteúdo seroso ou sero-hemorragico e, eventualmente, necrose cutânea. Manifestações 

sistêmicas podem estar presentes com alteração da coagulação sanguínea e 

sangramentos espontâneos (gengivorragia, equimoses e hematomas pós-trauma, 

hematuria). Com base no quadro clinico, pode ser classificado em: leve, moderado e 

grave. 

b) Acidente Laquético - Causado por serpentes do gênero Lachesis. Apresenta quadro 

clinico semelhante ao botrópico, acrescido de manifestações decorrentes de estimulação 

vagal (náuseas, vômitos, diarreia, bradicardia, hipotensão e choque). 
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c) Acidente Crotálico - Causado por serpentes do gênero Crotalus. Não leva a alterações 

locais proeminentes, apenas edema discreto e parestesia; por outro lado, as  

manifestações sistêmicas são consequentes a paralisia neuromuscular (ptose palpebral, 

distúrbios de acomodação visual, de olfato e paladar, sialorreia, ptose mandibular), 

rabdomiolise (dores musculares generalizadas, urina escura) e incoagulabilidade 

sanguínea. 

d)Acidente Elapídico- Causado por serpentes do gênero Micrurus e Lachesis. Leva 

a quadro neuroparalitico semelhante ao do acidente Laquético, sem outros sinais e 

sintomas concomitantes. 

 

25. As ações de Vigilância em Saúde Ambiental, estruturadas a partir do Sistema 

Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, estão centradas nos fatores não biológicos 

do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana: água para consumo 

humano, ar, solo, desastres naturais, substâncias químicas, acidentes com produtos 

perigosos, fatores físicos e ambiente de trabalho. Nesse contexto, é CORRETO afirmar: 

 

a) A Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade da Água para Consumo 

Humano (VIGIAGUA) consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas 

autoridades de saúde pública para garantir que a água consumida pela população atenda 

ao padrão e às normas estabelecidas na legislação vigente e para avaliar os riscos que a 

água consumida representa para a saúde humana. Suas atividades visam, em última 

instância, a promoção da saúde e a prevenção das doenças de transmissão hídrica. 

b) À Vigilância em Saúde Ambiental de Populações Potencialmente Expostas a Solo 

Contaminado (VIGISOLO) compete recomendar e adotar medidas de promoção à saúde 

ambiental, prevenção e controle dos fatores de risco relacionados às doenças e outros 

agravos à saúde decorrentes da contaminação por substâncias químicas no solo. 

c) A Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade do Ar (VIGIAR) tem por 

objetivo promover a saúde da população exposta aos fatores ambientais relacionados 

aos poluentes atmosféricos - provenientes de fontes fixas, de fontes móveis, de 

atividades relativas à extração mineral, da queima de biomassa ou de incêndios 

florestais - contemplando estratégias de ações intersetoriais. 

d) Todas estão corretas. 

 

26. Agente etiológico do cobreiro: 

 

a) Varicella-zoster virus  b) Hawsay-Hurt virus   

c) virus Coxsackie   d) M. tuberculosis 

 

27. As atividades de vigilância sanitária devem ser direcionadas prioritariamente para os 

fatores ambientais e de maior risco epidemiológico, com a finalidade de recomendar e 

adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos relacionados às doenças e 

outros agravos à saúde, em especial: 

 

I. Vetores.    II. Reservatórios e hospedeiros. 

III. Animais peçonhentos.  IV. Água para o consumo humano. 

V. Contaminantes ambientais. 

 

Marque a alternativa CORRETA. 

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

c)As assertivas I e IV estão corretas.  d) Todas as assertivas estão corretas. 
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28. Sobre as doenças infectocontagiosas, analise: 

 

I- A dengue e a febre amarela são arboviroses transmitidas por mosquitos do gênero 

Aedes. Porém, enquanto a dengue é predominantemente urbana, a febre amarela 

manifesta-se preferencialmente em sua forma silvestre. 

II- A malária é uma doença reemergente que acomete cerca de meio milhão de pessoas 

na região Norte do país. As migrações nessa região são um dos fatores de seu difícil 

controle. 

III- O Schistosoma mansoni enfrenta inúmeras barreiras para atingir novo hospedeiro. 

Antes, passa por duas formas de vida livre, além da forma parasitária intramolusco. Por 

essa razão, a prevenção da esquitossomose mansônica é considerada um problema que 

não depende apenas de saneamento básico e justiça social, mas principalmente de 

combate ao molusco. 

 

a) I e III estão corretas  b) III está errada  

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

 

29. Doença transmitida pelo rato: 

 

a) Leptospirose. b) Toxoplasmose. c) Raiva. d) Doença de Chagas. 

 

30. O vírus papiloma causa a doença: 

 

a) Herpes.   b) Sífilis. c) Condilona acuminado.  d) Cancro Mole. 

 

31. A doença pela bactéria Salmonella Typhi é: 

a) Cólera.   b) Febre tifoide. c) Sarampo.  d) Febre amarela. 

 

32. Durante o desenvolvimento das suas atividades, o Agente de Combate às Endemias 

deve: 

a) assegurar alguns benefícios para parentes e amigos. 

b) respeitar os valores culturais e crenças religiosas da família assistida. 

c) resolver os problemas emocionais e sentimentais da família assistida. 

d) manter a comunidade informada sobre os surtos de doenças encontrados em cada 

família e pessoas específicas. 

 

33. Qual a forma de transmissão da cólera? 

a) Através da pele e do contato sexual. 

b) Através de alimentos contaminados e do contato sexual. 

c) Através do ar e do contato sexual. 

d) Através, da ingestão de água e alimentos contaminados. 

 

34. NÃO são medidas de prevenção da Dengue: 

 

a) Lavar semanalmente os bebedouros dos animais trocando a água pelo menos uma vez 

por semana. 

b)Realizar tratamento com antibióticos. 

c) Não deixar qualquer depósito de água sem estar bem fechado (ex: potes, tambores, 

caixas d’água e outros). 
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d) Não deixar acumular água em pratos de vasos de plantas e xaxins. 

 

35. É doença causada por vírus: 

a) Febre amarela. b) Esquistossomose.   c) Malária.      d) Doença de Chagas.  

 

36. É transmissor da doença de chagas: 

a) Barbeiro.  b) Mosca.  c) Lagarta.  d) Formiga. 

 

37. Considerando a Ascaridíase, comumente chamada de lombriga, analise as 

alternativas: 

 

I- No intestino das pessoas, os vermes acasalam-se e as fêmeas põem ovos que podem 

se transformar em centenas de lombrigas. 

II-  Não permitir que as pessoas desenvolvam o hábito de defecar no chão constitui uma 

das maneiras de evitar a propagação da doença. 

III-  No chão úmido e sombrio, os ovos das lombrigas podem durar de seis a dez anos à 

espera de serem ingeridos por uma pessoa. 

 

 

a) I e III estão corretos.  b) II e III estão corretos. 

c) I e II estão corretos .  d) I, II, III estão corretos. 

 

38. Sobre Saúde Ambiental, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) A vigilância e o controle de fatores de risco não biológicos, como a água para 

consumo humano, não se constituem sua área de atuação. 

b) A vigilância e o controle dos fatores de risco biológicos é uma das principais áreas de 

atuação do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde. 

c) A Organização Mundial de Saúde define indicadores em Saúde Ambiental como a 

expressão da relação entre ambiente e saúde, tendo como preocupação aspectos 

específicos de políticas ou gerenciamento. 

d) Estruturação política municipal e engajamento da sociedade são instrumentos para 

concretização de suas ações. 

 

39. A Raiva é: 

a) uma doença infecciosa aguda causada por uma bactéria, que acomete mamíferos, 

inclusive o homem. 

b) uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus rábico, 

contido na saliva do animal infectado, sua letalidade é de quase 100%. 

c) uma zoonose (doença transmitida de animais para o homem) causada por uma 

bactéria. É uma doença de baixa letalidade e alta efetividade. 

d) uma doença infecciosa que afeta, animais mamíferos. Ela envolve o sistema nervoso 

periférico podendo levar a paralisia, sua patogenicidade é de 100%. 

 

40. É CORRETO afirmar no tocante ao período de incubação da raiva: 

a) É variável, desde dias até um ano, com média de 45 dias no homem e de 10 dias 

a 02 meses no cão. 

b) É relativo, podendo ser de dias a meses; a maioria dos casos ocorre entre uma semana 

a 02 meses após a agressão. 
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c) É limitado, tem início de 02 a 03 dias antes do surgimento dos sintomas clínicos, e 

perdura por toda a evolução da doença - com a morte ocorrendo entre 05 e 07 dias após 

a manifestação sintomática 

d) É flexível, podendo ser de 01 mês a 07 meses; a maioria dos casos ocorre no 04 mês. 
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MÉDICO PLANTONISTA 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

Perguntas de um operário que lê 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b)Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4.O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto    b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre   d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação b) Hipérbole  c) Metonímia  d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente    b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito   d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador.   b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo.   d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira 

complementar. 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  d) Todas estão corretas. 

 

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se 

habilitem a seus programas é necessário: 
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a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d)Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

14. A representação total dos Conselho de Saúde deve ser: 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

público. 

b)50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público ou privado). 

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________  leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 

Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  

a) universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, 

com participação dos trabalhadores e dos empregadores. 
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18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

20. As Comissões Intergestores pactuarão, EXCETO: 

 

a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada 

nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, 

referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 

serviços de saúde entre os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da 

organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão 

institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo 

com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, 

estabelecendo as responsabilidades coletivas. 

 

21. Gestante com sorologia positiva para o vírus da AIDS. Marque a opção CORRETA. 

 

a)O risco do neonato adquirir o vírus diminuí com a administração de terapia 

antiretroviral a partir da 14ª semana de gestação. 

b)A transmissão do vírus (vertical) acontece apenas com o aleitamento materno. 

c)O inicio da medicação antiretroviral na gestação restringe-se à prevenção de 

complicações maternas. 

d)A cesárea previne a transmissão vertical não necessitando do uso de medicação 

antiretroviral. 
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22. Gestante com história de ter realizado apenas 1 dose de antitetânica há 4 anos atrás. 

Marque a opção ERRADA. 

a)Na dúvida da veracidade, deve fazer as três doses da vacina. 

b)Estando muito perto do parto poderá fazer as doses da vacina com intervalo menor. 

c)Deve completar o esquema vacinal com mais 2 doses. 

d)Tem que completar todo o esquema antes do parto. 

 

23. Mulher, 30 anos de idade com VDRL 1:32, relatando que fez tratamento com 

penicilina benzatina há 5 meses, mas que o parceiro não se tratou. Marque a conduta 

correta. 

a)Tratar o parceiro. 

b)Deve ser memória imunológica. 

c)Deve repetir o tratamento da paciente e tratar também o parceiro. 

d)Repetir o exame após 3 meses para verificar a queda dos títulos. 

 

24. Sobre as doenças respiratórias. Marque a opção INCORRETA. 

 

a)As infecções respiratórias nas crianças nos primeiros anos de vida são mais 

bacterianas e exigem maior uso de antibióticos. 

b)Criança com quadro de infecção respiratória aguda, com taquipneia e tiragem 

subcostal deve pensar em pneumonia. 

c)Criança com menos de dois meses de idade com pneumonia é mais recomendado a 

hospitalização. 

d)A ausculta pulmonar é de suma importância na propedêutica de criança com infecção 

respiratória aguda. 

 

25. Senhor, 26 anos, residente de Reriutaba-Ce, chega à unidade de saúde, com história 

de febre, cefaleia, mal estar e dor abdominal. Há cerca de 4 (quatro) dias vem doente. 

Fez uso de analgésico no dia e refere melhora. Temperatura de 37,5°C e exantema 

maculopapular. PA deitada: 120 x 60mmHg. Marque a opção errada. 

a)Está recomendada a abordagem clínica como se fosse um caso de dengue. 

b)Está recomendado repouso no próprio domicílio e medicação sintomática para 

dor. 

c)Está recomendada a solicitação de hemograma com contagem de plaquetas. 

d)Está recomendada a verificação da Prova do laço. 

 

26. Criança menor de 1 ano de idade chega com quadro de diarreia aguda e 

desidratação. Relata a mãe que vinha dando soro cada evacuação, mas que a criança não 

melhorou. Marque a opção INCORRETA. 

 

a)Está recomendado, no caso de criança com vômito, reduzir o volume administrado de 

soro oral e aumentar a frequência da administração. 

b)Está recomendado, no caso de administração insuficiente, reiniciar na própria unidade 

de saúde uma fase rápida de tratamento com soro oral (em 3 a 4 horas).  

c)Está recomendado, nesse caso iniciar precocemente a reidratação parenteral 

iniciando com a fase rápida.  

d)Está recomendada, após o desaparecimento de sinais de desidratação, reiniciar a 

alimentação sendo que em lactantes em uso de fórmula artificial não deve diluir o leite. 
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27. Senhora de 35 anos, alcoólatra, com quadro de tosse e emagrecimento. Relata a 

paciente que mora com 2 filhos menores de 4 anos e com desnutrição leve. Marque a 

opção INCORRETA. 

 

a)Está recomendado pesquisar de tuberculose na dona Joana, solicitando o exame 

microbiológico do escarro. 

b)O exame de BAAR negativo não exclui tuberculose e há necessidade de realizar Raio 

X de tórax. 

c)No caso da mãe com tuberculose, está recomendada a investigação nas crianças com a 

realização de exame físico, ppd e raio X de tórax. 

d)No caso da mãe com tuberculose com filhos assintomáticos, basta consultas 

periódicas de acompanhamento. 

 

28. Em relação às doenças inflamatórias intestinais, assinale a alternativa 

INCORRETA:  

a) As fístulas perianais ocorrem mais tipicamente na doença de Crohn. 

b) Devem-se evitar procedimentos cirúrgicos extensos na doença de Crohn. 

c) O megacólon tóxico é complicação exclusiva da retocolite ulcerativa idiopática. 

d) As fístulas perianais devem ser abordadas inicialmente por meio de tratamento 

clínico. 

 

 

29. Criança de 7 anos de idade com quadro de evolução de 3 semanas, apresentando 

história de episódios de dor abdominal e com cerca 3 episódios diários de evacuação 

líquida. Relata a mãe que outras crianças da escola tinha tido um quadro semelhante. 

Apresentando de alterado, ao exame, apenas um abdome doloroso difusamente à 

palpação. Marque a opção ERRADA. 

a)Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado a alimentação e aumentar a ingestão de 

líquidos. 

b)Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado solicitar o parasitológico de fezes. 

c)Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado iniciar mebendazol. 

d)Pelo diagnóstico presuntivo deve buscar investigar a possibilidade de algum surto. 

  

30. Criança de 12 anos de idade apresenta-se à consulta médica com história de tosse e 

falta de ar, que tem a levado algumas vezes à emergência para uso de medicação 

endovenosa. Relata ainda que há anos apresenta essas crises com freqüência, que 

apresenta também quando pega poeira; atualmente vem com cerca de 3 vezes por 

semana, melhorando quando usa aerossol com broncodilatador. Marque a opção correta. 

 

a)Esse quadro é compatível com asma persistente e deveria usar corticóide fora 

das crises. 

b) Esse quadro é compatível com asma intermitente e a conduta está correta e deveria 

usar corticoide apenas nas crises agudas. 

c)Esse quadro é compatível com asma persistente e deveria usar corticóide apenas nas 

crises agudas. 

d)Esse quadro é compatível com bronquite crônica e deve apenas introduzir antibiótico 

nas crises. 
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31. Paciente de 65 anos, hipertenso em tratamento com diurético, passa a relatar que 

vem com quadro de dispneia aos grandes esforços. Marque a opção CORRETA. 

 

a)Deve ser um quadro de insuficiência cardíaca e está recomendado para o diagnóstico 

o teste ergométrico. 

b)Deve ser um quadro de hipotensão medicamentosa e está recomendado diminuir a 

dose do anti-hipertensivo. 

c)Deve ser um quadro de mau controle da pressão arterial e está recomendado o 

aumento da dose da medicação. 

d)Deve ser um quadro de insuficiência cardíaca e está recomendado para o 

diagnóstico o ECG e o raio X de tórax. 

 

32. Paciente de 58 anos de idade com história de dor torácica episódica que aparece 

durante o jogo de futebol e/ou quando fica irritado, dura em torno de 10 minutos, 

melhorando com o repouso. Ao exame físico não foi encontrado nenhuma alteração. 

Marque a opção CORRETA. 

 

a)Nesse caso, o ECG normal exclui a hipótese de angina pectoris estável. 

b)Nesse caso, o ECG não está recomendado, pois a primeira hipótese é de ansiedade 

generalizada. 

c)Nesse caso, o ECG está recomendado, pois a primeira hipótese é de angina pectoris 

instável. 

d)A primeira hipótese é angina pectoris estável e o teste ergométrico está 

recomendado, mesmo com ECG normal. 

 

33. Paciente, agricultor, de 68 anos de idade com quadro de tosse e discreta falta de ar, 

relata que iniciou o quadro com um resfriado, tudo começou há cerca de 1 semana. 

Orientado, temperatura axilar- 38,5°C, frequência respiratória de 32irpm. Marque a 

opção ERRADA. 

a)Esse quadro poderá ser de pneumonia e é recomendado iniciar precocemente o 

tratamento antibiótico. 

b)A escolha do antibiótico no tratamento empírico das pneumonias deve basear-se na 

idade do paciente e na gravidade do quadro clínico. 

c)Está indicada a solicitação de raio X de tórax em PA e perfil, eritrograma e 

leucograma. 

d)A escolha do antibiótico e do tratamento em regime ambulatorial baseia-se 

apenas na idade e no estado geral do paciente. 

 

34. Paciente, 50 anos de idade com história de dor torácica tipo angina e náuseas há 20 

minutos. Sem história pregressa de coronariopatia, de episódio semelhante ou de 

qualquer outra patologia. Ao exame: pressão arterial de 120 X 70mmHg; ausculta 

cardiopulmonar e pulso normais. Marque a opção errada (incorreta). 

 

a)Está recomendado a administração de 200mg de aspirina VO amassados ou 

mastigado. 

b)Está recomendado o encaminhamento imediato para unidade hospitalar de referência. 

c)Está recomendado á administração de 5mg de dinitrato de isossorbida sublingual. 

d)Está recomendado deixar o paciente em observação, sendo encaminhado se 

apresentar sinais de alteração cardiovascular. 
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35. Gestante, 40 anos de idade, vinha com pré-natal sem alteração. Chega à unidade de 

saúde com queixa de dor abdominal e discreto sangramento, apresentando 33 semanas 

de idade gestacional. Marque a opção ERRADA. 

 

a)Está recomendado o uso de tocolítico oral e orientar repouso em domicílio. 

b)Está recomendado avaliar o volume do sangramento para realizar o diagnóstico 

diferencial. 

c)Está recomendado o exame especular para avaliar a origem do sangramento. 

d)Está recomendado avaliar o tônus uterino para realizar o diagnóstico diferencial. 

 

36. Entende-se como câncer gástrico precoce:  

a) tumor sempre curável por ressecção endoscópica. 

b) tumor que se estende até a muscularis própria sem acometer serosa. 

c) tumor que se estende até a submucosa com ou sem acometimento linfonodal. 

d) tumor que do ponto de vista clínico é assintomático. 

 

37. Paulo, 27 anos, técnico de eletricidade, apresenta queimadura de membro superior 

direito e tórax, após acidente de cabo de alta tensão. A respeito da queimadura elétrica 

pode-se afirmar, EXCETO:  

a)O tecido de maior resistência à propagação da corrente elétrica é o osso. 

b)A lesão por corrente alternada apresenta melhor prognóstico. 

c)O risco de fibrilação ventricular persiste durante as primeiras 48 horas. 

d)A mioglobinúria é causa frequente de insuficiência renal aguda. 

 

38. Mário um pré-escolar de 2 anos que recentemente apresentou episódio de 

sangramento retal abundante. Seu pediatra solicitou uma cintilografia com pertecnetato 

de tecnécio, pois tinha como principal hipótese diagnóstica:  

a)invaginação intestinal.  b)divertículo de Meckel. 

c)má-rotação com volvo.  d)pólipos colônicos. 

 

39. Paciente de 50 anos de idade com diagnóstico de hipertensão arterial primária. Sem 

sintomatologia. PA de 180 x 100mmHg. Sem outra alteração significativa ao exame 

físico. Marque a opção CORRETA. 

 

a)Está indicado fazer nifedipina de ação rápida para diminuição da PA e depois iniciar 

tratamento medicamentoso. 

b)Está indicado o aumento da dosagem do medicamento ou sua troca se já faz duas 

semanas que vem em uso. 

c)Está indicado a mudança de estilo de vida e avaliar após 2 meses se há necessidade de 

tratamento medicamentoso. 

d)Está indicado orientar mudança de estilo de vida e iniciar a terapêutica 

medicamentosa de uso crônico. 

 

40. Paciente com sintomas atípicos de refluxo gastroesofageano (rouquidão, tosse, 

estomatite) realiza endoscopia que não revela esofagite. Antes de planejarmos o 

tratamento, qual exame você indicaria?  
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a)pHmetria com manometria esofágica. 

b)manometria esofágica. 

c)cintilografia do esôfago. 

d)seriografia esôfago-estômago-duodeno (SEED). 

 

41. O padrão-ouro para o diagnóstico de litíase urinária é:  

a)ultra-sonografia. 

b)pielografia intravenosa. 

c)tomografia computadorizada helicoidal sem contraste. 

d)tomografia computadorizada helicoidal com contraste. 

 

42. Uma gestante hipertensa crônica com 28 semanas de gestação, em acompanhamento 

pré-natal de alto risco apresenta ganho ponderal superior a 1000g na última semana e 

aumento dos níveis pressóricos, apesar do uso correto de medicações. Visando fazer o 

diagnóstico diferencial com pré-eclâmpsia sobreposta, são exames complementares 

auxiliares, EXCETO:  

a) perfil biofísico fetal.    b) proteinúria de 24 horas. 

c) atividade antitrombina III.    d) calciúria de 24 horas 

 

43. Paciente de 50 anos é submetido à colecistectomia videolaparoscópica há 6 meses. 

Apresentou nesse período episódios de icterícia com regressão espontânea associada a 

discreta dor epigástrica. A principal hipótese etiológica é: 

a) estenose cicatricial .   b) colangite esclerosante. 

c) coledocolitíase primária.   d) cálculo residual. 

 

44. Em relação à DHEG, estão CORRETAS:  

I- As drogas de primeira linha no controle da emergência hipertensiva são a hidralazina, 

labetolol e nifedipina. 

II- Os anti-hipertensivos devem ser iniciados sempre que a pressão sistólica for superior 

a 140 mmHg. 

III- O uso de hipotensores previne o aparecimento das formas graves. 

IV- Os diuréticos são as drogas de escolha na presença de edema. 

 

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

 

45. Sobre a esterilização cirúrgica como método de planejamento familiar, marque a 

alternativa CORRETA.  

a)A esterilização de pessoa absolutamente incapaz somente poderá ocorrer mediante 

autorização judicial. 

b)Até 42 dias pós-parto ou aborto é vedada, exceto em caso de necessidade 

comprovada. 

c) É vedado durante o período da gestação, exceto em caso de necessidade comprovada. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
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46. Na investigação diagnóstica de um caso de anemia foram encontrados os seguintes 

achados laboratoriais: HB = 9,5 g/dl; Ht = 29%, VCM = 86 fL (VN = 80-100); ferro 

sérico= 30 mcg/dl (VN = 30-160); saturação de transferrina = 15% (VN = 10-20); 

TIBC=220mcg/dL (VN = 228-428) e ferritina sérica = 650 ng/mL (VN= 30-300). 

Assinale a anemia mais provável de estar acometendo esse paciente:  

 

a)ferropriva    b)talassemia major 

c)doença crônica   d)megaloblástica 

 

47. Qual dos medicamentos abaixo empregado para o tratamento do diabetes mellitus 

tipo 2 reduz o índice de massa corpórea?  

a)pioglitazone  b)acarbose  c)glimepirida  d)metformina 

 

48. Em relação ao sulfato de magnésio na DHEG, estão CORRETAS:  

I- Sua indicação deve se limitar aos casos de eclampsia, devido às elevadas taxas de 

intoxicação. 

II- O tratamento da intoxicação deve ser realizado com carbonato de cálcio. 

III- Presença de reflexos tendinosos exaltados sinaliza intoxicação. 

IV- O esquema de Sibai consiste na administração de 6 g EV em bolus, seguido de 3 

g/hora EV em dose de manutenção. 

 

a)Nenhum item correto.   b)Apenas uma opção. 

c) Apenas duas opções.   d)Três opções. 

 

49. Uma paciente de 36 anos apresenta declínio importante da função renal nos últimos 

dias, sendo caracterizado quadro de insuficiência renal aguda (IRA). Seu médico 

formulou a hipótese de glomerulonefrite rapidamente progressiva e estava programando 

uma biópsia renal. Dos parâmetros urinários e sedimentoscopia descritos abaixo, qual 

melhor espelha essa condição?  

 

a) Cilindros hemáticos; fração de excreção de sódio menor que 1%; osmolaridade 

urinária baixa. 

b) Cilindros leucocitários; fração de excreção de sódio maior que 1%; osmolaridade 

urinária baixa. 

c) Cilindros granulosos largos; fração de excreção de sódio menor que 1 %; 

osmolaridade urinária alta. 

d) Cilindros hemáticos; fração de excreção de sódio menor que 1%; osmolaridade 

urinária alta. 

 

50. Em relação à anemia ferropriva podemos afirmar, EXCETO:  

a) A protoporfirina eritrocitária apresenta níveis elevados. 

b) Esplenomegalia é encontrada em cerca de 5 – 10% dos casos. 

c) A poiquilocitose é evento terminal. 

d) Raramente é causa de anemia na infância. 
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FISCAL DE OBRAS 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O VENENO NA SUA SALA DE ESTAR 

  Imagino que tenha ficado um tanto intrigado em relação ao título apresentado, 

mas permita-me fazer os devidos esclarecimentos. 

  Refiro-me à televisão. Veja bem, não sou dessas que abominam tecnologia, 

afinal precisamos dela. Ela nos informa uma gama de fatores em pouco tempo, sem 

contar que nos permite ver como anda a situação mundial, o que se tornou 

indispensável, considerando o nosso contexto globalizado. 

  Olhando para o outro lado, pode até parecer um tanto lunático, mas a TV lhe 

manipula e  você nem desconfia. As novelas apresentam várias situações que acabam 

influenciando nas atitudes das pessoas de maneira positiva ou negativa, dependendo do 

senso crítico do indivíduo. Por isso sempre achei errado expor as crianças a esse tipo de 

programação visto que não tem maturidade suficiente para interpretá-la de maneira 

saudável. 

  Os próprios desenhos infantis (exceto alguns raros que têm conteúdo 

educativo) acabam abordando temas como violência e “mocinhos” que se dão bem à 

custa dos outros.  

Uma vez me aconteceu algo que nunca vou esquecer. Quando criança, assisti a 

um determinado desenho o personagem falando uma palavra que até então eu não 

conhecia. Com a felicidade de uma descobridora, saí repetindo. Para minha decepção, 

quando meus pais ouviram minha recente descoberta, fizeram uma cara de 

desaprovação, e eu , como qualquer criança que não sabe o que diz, fiquei sem entender 

nada. Depois de algum tempo descobri que fazia alusão a um palavrão, e estava na lista 

de palavras feias, que eu não deveria repetir. 

Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo, inocentemente, e tiveram 

que arcar com a reprovação de seus pais sem ao menos entender o que poderia haver de 

tão feio em uma palavra. 

É preciso ter muito cuidado com o que deixam os filhos assistirem. Você que é 

pai ou mãe, já se perguntou quanto veneno está à disposição de seu filho por dia? 

Se ainda não parou pra pensar, questione-se. 

   Bruna Borges Costa 

1. A narração é um dos gêneros literários mais fecundos, portanto, há atualmente 

diversos tipos de textos narrativos que comumente são produzidos e lidos por pessoas 

de todo o mundo. Com relação ao texto acima, podemos AFIRMAR de que se trata de 

uma: 

a)Crônica  b)Conto c) Apólogo  d)Notícia    

 

2. A ideia central do texto é: 

a) A importância da invenção da televisão e advento das tecnologias. 

b) O papel da televisão no dia a dia das crianças. 

http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/literatura/generos-literarios/
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c) A Necessidade de os pais acompanharem seus filhos ao assistirem televisão. 

d) A influência, muitas vezes, negativa, da televisão em nosso dia a dia. 

3. A expressão “(exceto alguns raros que têm conteúdo educativo)” pode ser 

classificada como: 

a)Adjunto adnominal  b)Aposto c)Vocativo d) Complemento Nominal 

4. Segundo a autora: 

a) É necessário ter senso crítico para não ser manipulado pela televisão. 

b) Quem assiste televisão é lunático e manipulado. 

c) Todos os programas televisivos são manipuladores. 

d) As crianças estão sendo “envenenadas” diariamente. 

 

5. Em “Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo” 

O verbo sublinhado está em qual tempo? 

a) Pretérito Imperfeito b) Futuro do Pretérito   

c) Pretérito Perfeito  d) Futuro do presente 

 

6. No quinto parágrafo, a autora se auto denomina: 

a) Criança  b)Descobridora c)Decepcionada d) Curiosa 

 

7. Um objeto é lançado do alto e cai durante 2 minutos e meio. Quantos segundos ele 

levou para chegar ao chão?  

a) 145 segundos  

b) 146 segundos  

c) 148 segundos  

d)150 segundos. 

8. No cartão do jogo da Mega-Sena, as casas são numeradas, em seqüência, de 1 a 60. 

Quantas vezes o algarismo 3 aparece nas casas de um cartão do jogo da Mega-Sena? 

a) 5   

b) 10   

c) 16   

d) 14  

9. NULA 

 

10. NULA 

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

3 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. É um princípio que rege a Administração Pública:  

a) Moralidade   b) Publicidade  c) Legalidade      d) Todos estão corretos 

 

12. Os atos de improbidade administrativa são configurados como crimes de 

responsabilidade, portanto, estão estabelecidas, dentre outras, as seguintes punições para 

os infratores, EXCETO:  

 

a) ressarcimento ao erário. 

b) expatriação voluntária. 

c) a perda da função pública. 

c) a indisponibilidade dos bens. 

 

13. Relacione as colunas. 

 

I- Princípio da Publicidade.  II- Princípio da Impessoalidade - Isonomia. 

III- Princípio da Eficiência. 

 

(    ) A Administração Pública atentar para os padrões modernos de gestão ou administração, 

vencendo o peso burocrático, atualizando-se e modernizando-se. 

(     ) É a atuação transparente dos atos da Administração Pública. 

(    ) É o tratamento igualitário dispensado a todos os administrados, independentemente de 

qualquer interesse político. 
 

A sequência CORRETA é: 

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

14. São poderes da Administração: 

 

a) Poder Vinculado  b) Poder Discricionário  

c)Poder Hierárquico  d) Todas as alternativas estão corretas 

 

15. Assinale a alternativa onde está INCORRETA a orientação sobre o uso do EPI: 

 

a) A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao 

risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante às disposições 

contidas em norma. 

b) O cinto de segurança tipo abdominal somente deve ser utilizado em serviços de 

eletricidade e em situações em que funcione como limitador de movimentação. 

c) O cinto de segurança tipo paraquedista deve ser utilizado em atividades a mais 

de 8,00 m (oito metros) de altura do piso, nas quais haja risco de queda do 

trabalhador. 

d) Os cintos de segurança tipo abdominal e tipo paraquedista devem possuir argolas e 

mosquetões de aço forjado, ilhoses de material não-ferrosos e fivela de aço forjado ou 

material de resistência e durabilidade equivalente. 

 

16. Conforme a Lei 8666/93, as obras e os serviços somente poderão ser licitados 

quando:  
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I- existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de no mínimo 

50% dos seus custos. 

II- houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 

obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro 

em curso, de acordo com o respectivo cronograma. 

III- o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano 

Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.  

  

a) I e II estão corretos.  b) II e III estão corretos. 

c) I e III estão corretos.  d) I e II estão errados. 

 

17. De acordo com a lei 8666/93, os contratos administrativos poderão ser rescindidos 

“unilateralmente” pela administração:  

 

a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos.  

b) Quando conveniente a substituição da garantia de execução.  

c) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos 

termos contratuais originários.  

d) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado.  

 

18. Conforme a Lei nº 8.666, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a)Toda reforma, construção, recuperação ou ampliação, fabricação, realizada por 

execução direta ou indireta é obra; 

b)De acordo com as normas da ABNT, o conjunto dos elementos necessários e 

suficientes para a execução completa da obra chamamos, projeto executivo; 

c)O orçamento detalhado do custo global da obra é exigido no caso de projeto básico, 

fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 

d)Quando o órgão ou entidade contrata com terceiros, temos a execução indireta, 

apenas para os regimes referentes à empreitada por preço global e por preço 

unitário. 

 

19. É preconizado que as obras e os serviços somente poderão ser licitados dentro dos 

seguintes critérios, conforme Lei nº 8.666, que institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública, EXCETO: 

 

a) Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os 

seus custos unitários. 

b) Existir exposição de motivos fundamentada para a realização das obras e 

serviços. 

c) Existir projeto básico aprovado e disponível para exame dos interessados em 

participar do processo licitatório. 

d) Existir previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 

obrigações decorrentes dos serviços a serem executados no exercício financeiro em 

curso. 

 

20. Os solos podem ser divididos em quatro grandes grupos: 
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a) Residuais, porosos, orgânicos e petrogênicos.  

b) Residuais, porosos, inorgânicos e petrogênicos. 

c) Residuais, aluviões, carbonosos e pedogênicos.  

d) Residuais, transportados, orgânicos e pedogênicos. 

 

21. Marque a alternativa CORRETA Sobre as dimensões mínimas permitidas em 

edificações: 

 

a) As portas internas de edificações terão abertura mínima de 30cm, excetuando-se os 

banheiros e lavabos que poderão ter 90cm. 

b) Nas edificações de uso público,  visando ao acesso a cadeirantes, todas as portas 

deverão ter largura mínima de 80cm. 

c) As portas de acesso às edificações destinadas a abrigar atividades de educação 

deverão ter largura mínima de 10m. 

d) Os halls de acesso a elevadores e escadas deverão ter largura mínima de 6m. 

 

22. São compartimentos de permanência prolongada: 

a) Sala de jogos – Garagem – Corredor – Cozinha. 

b) Sala de estar – Garagem – Copa – Vestiário. 

c) Sala de jogos – Garagem – Copa – Quarto. 

d) Sala de estar – Quarto – Cozinha – Escritório. 

 

23. NÃO dependerão de Alvará de Autorização da prefeitura os serviços de: 

a) Limpeza ou pintura interna e externa de edifícios, que exijam instalação de 

tapumes, andaimes ou telas de proteção. 

b) Conserto nos passeios dos logradouros públicos em geral. 

c) Construção de muros divisórios que não necessitem de elementos estruturais de apoio 

a sua estabilidade. 

d) Reformas que não determinem acréscimo ou decréscimo na área construída do 

imóvel. 

 

24.Além dos vencimentos, poderão ser pagas ao servidor público municipal: 

a) indenizações   b)Gratificações  

c) Adicionais    d)Todas as alternativas estão corretas  

 

25. Os atos que importam enriquecimento ilícito; os que causam prejuízo ao erário; e os 

que atentam contra os princípios da administração pública são denominados: 

 

a)Atos ilegais    b)Atos imorais  

c)Atos administrativos  d)Atos de improbidade 

 

26. São fundações superficiais: 

 

a) bloco, estaca e tubulão  b) bloco, radier e sapata 

c) estaca, sapata e tubulão  d) radier, estaca e sapata 

 

27. Em um levantamento topográfico, a sigla RN significa: 

 

a) raio neutro    b) régua normalizada 

c) relatório de notas.   d) referência de nível 
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28. Planimetria é definida como: 

 

a) A representação, em projeção vertical, dos detalhes existentes na superfície do 

terreno. 

b) A determinação das cotas ou distâncias verticais de um certo número de pontos 

referidos ao plano horizontal de projeção. 

c) A representação, em projeção horizontal, dos detalhes existentes na superfície 

do terreno. 

d) A determinação das distâncias horizontais de um certo número de pontos referidos ao 

plano horizontal de projeção. 

 

29. A curva característica do solo significa a: 

 

a) umidade do solo na qual as plantas não mais conseguem manter suas folhas túrgidas. 

b) relação entre a umidade do solo e o seu potencial matricial. 

c) adição de água no solo, onde os poros menores vão ser rapidamente preenchidos, ao 

invés do que ocorre com os poros maiores. 

d) umidade que um dado solo sustenta sob a ação da gravidade durante a percolação. 

 

30. A(o) _______________ é a retirada da água do manancial, podendo ser feita através 

de tomada direta ou utilizando sistemas de bombeamento. 

 

a) Captação  b)Adução  c)Manancial  d)irrigação   

 

31. A(o) _____________ é o recurso hídrico de onde é retirada a água, podendo ser 

superficial ou subterrâneo. 

 

a) Captação  b)Adução  c)Manancial  d)irrigação   

 

32. A(o) ____________________ transporte da água entre duas unidades do sistema de 

abastecimento, através de tubulações ou canais. 

 

a) Captação  b)Adução  c)Manancial  d)irrigação   

 

33. As escadas de uso coletivo deverão ter, no mínimo: 

 

a) 0,80cm b) 0,90cm  c) 1,00m  d) 0,95cm 

 

34. Os solos são classificados por suas condições específicas, de uma maneira geral. 

Sendo assim, é CORRETO afirmar que: 

a) Areias são solos que, secos ao ar, apresentam grande coesão; 

b) Areias são solos com grãos maiores que 0,5 mm; 

c) Pedregulhos são solos com grãos maiores que 10,0 mm; 

d) Siltes são solos que, secos ao ar, formam torrões facilmente desagregáveis 

pela pressão dos dedos. 

 

35. Atua como tração em uma tesoura de telhado: 

 

a) Cumeeira b) Perna c)linha d) Pendural 
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36. Com relação às instalações sanitárias, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A área destinada ao vaso sanitário deve ter, no mínimo, 1,00 m
2
. 

b) A área destinada ao vaso sanitário deve ter, no máximo, 1,00 m
2
. 

c) A área destinada ao vaso sanitário deve ter, no mínimo, 0,80 m
2
. 

d) A área destinada ao vaso sanitário deve ter, no máximo, 0,80 m
2
. 

 

37. Ainda com relação às instalações sanitárias, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A área mínima necessária para a utilização de cada chuveiro é de 1,20 m
2
. 

b) A área máxima necessária para a utilização de cada chuveiro é de 1,20 m
2
. 

c) A área mínima necessária para a utilização de cada chuveiro é de 0,80 m
2
. 

d) A área máxima necessária para a utilização de cada chuveiro é de 0,80 m
2
. 

 

38.  Em relação ao direito de propriedade e a desapropriação, é CORRETO afirmar que 

a desapropriação: 

 

a) por utilidade pública somente pode ser implementada mediante justa e prévia 

indenização em dinheiro. 

b) por utilidade pública pode ser implementada mediante indenização em dinheiro 

abaixo do valor de mercado. 

c) em detrimento do interesse privado pode ser implementada pela administração 

municipal mediante indenização em dinheiro abaixo do valor de mercado. 

d) em detrimento do interesse privado pode ser implementada pela administração 

municipal mediante indenização em dinheiro acima do valor de mercado. 

 

39. São elementos que fazem parte do detalhamento do plano de manutenção das 

edificações: 

 

a) Rotinas, procedimentos, periodicidade, responsáveis. 

b) Rotinas, procedimentos, responsáveis, contrato por administração. 

c) Consultor a ser convocado, contrato por administração, periodicidade, responsáveis. 

d) Rotinas, custos da manutenção corretiva, empresa prestadora de serviço, 

procedimentos, contratação de arquiteto. 

 

40. Devem conter na elaboração do projeto de fundações de uma edificação: 

 

a) os esforços atuantes sobre a edificação, as características do solo e dos elementos 

estruturais. 

b) os esforços atuantes sobre a edificação, indicações dos elementos fixos e dos 

elementos estruturais. 

c) as indicações dos elementos fixos. 

d) os dimensionamentos de pisos e as indicações dos elementos fixos. 
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FISCAL DE TRIBUTOS 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O VENENO NA SUA SALA DE ESTAR 

  Imagino que tenha ficado um tanto intrigado em relação ao título apresentado, 

mas permita-me fazer os devidos esclarecimentos. 

  Refiro-me à televisão. Veja bem, não sou dessas que abominam tecnologia, 

afinal precisamos dela. Ela nos informa uma gama de fatores em pouco tempo, sem 

contar que nos permite ver como anda a situação mundial, o que se tornou 

indispensável, considerando o nosso contexto globalizado. 

  Olhando para o outro lado, pode até parecer um tanto lunático, mas a TV lhe 

manipula e  você nem desconfia. As novelas apresentam várias situações que acabam 

influenciando nas atitudes das pessoas de maneira positiva ou negativa, dependendo do 

senso crítico do indivíduo. Por isso sempre achei errado expor as crianças a esse tipo de 

programação visto que não tem maturidade suficiente para interpretá-la de maneira 

saudável. 

  Os próprios desenhos infantis (exceto alguns raros que têm conteúdo 

educativo) acabam abordando temas como violência e “mocinhos” que se dão bem à 

custa dos outros.  

Uma vez me aconteceu algo que nunca vou esquecer. Quando criança, assisti a 

um determinado desenho o personagem falando uma palavra que até então eu não 

conhecia. Com a felicidade de uma descobridora, saí repetindo. Para minha decepção, 

quando meus pais ouviram minha recente descoberta, fizeram uma cara de 

desaprovação, e eu , como qualquer criança que não sabe o que diz, fiquei sem entender 

nada. Depois de algum tempo descobri que fazia alusão a um palavrão, e estava na lista 

de palavras feias, que eu não deveria repetir. 

Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo, inocentemente, e tiveram 

que arcar com a reprovação de seus pais sem ao menos entender o que poderia haver de 

tão feio em uma palavra. 

É preciso ter muito cuidado com o que deixam os filhos assistirem. Você que é 

pai ou mãe, já se perguntou quanto veneno está à disposição de seu filho por dia? 

Se ainda não parou pra pensar, questione-se. 

   Bruna Borges Costa 

1. A narração é um dos gêneros literários mais fecundos, portanto, há atualmente 

diversos tipos de textos narrativos que comumente são produzidos e lidos por pessoas 

de todo o mundo. Com relação ao texto acima, podemos AFIRMAR de que se trata de 

uma: 

a)Crônica  b)Conto c) Apólogo  d)Notícia    

 

2. A ideia central do texto é: 

a) A importância da invenção da televisão e advento das tecnologias. 

b) O papel da televisão no dia a dia das crianças. 

http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/literatura/generos-literarios/
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c) A Necessidade de os pais acompanharem seus filhos ao assistirem televisão. 

d) A influência, muitas vezes, negativa, da televisão em nosso dia a dia. 

3. A expressão “(exceto alguns raros que têm conteúdo educativo)” pode ser 

classificada como: 

a)Adjunto adnominal  b)Aposto c)Vocativo d) Complemento Nominal 

4. Segundo a autora: 

a) É necessário ter senso crítico para não ser manipulado pela televisão. 

b) Quem assiste televisão é lunático e manipulado. 

c) Todos os programas televisivos são manipuladores. 

d) As crianças estão sendo “envenenadas” diariamente. 

 

5. Em “Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo” 

O verbo sublinhado está em qual tempo? 

a) Pretérito Imperfeito b) Futuro do Pretérito   

c) Pretérito Perfeito  d) Futuro do presente 

 

6. No quinto parágrafo, a autora se auto denomina: 

a) Criança  b)Descobridora c)Decepcionada d) Curiosa 

 

7. Um objeto é lançado do alto e cai durante 2 minutos e meio. Quantos segundos ele 

levou para chegar ao chão?  

 

a) 145 segundos  

 

b) 146 segundos  

 

c) 148 segundos  

 

d)150 segundos. 

 

8. No cartão do jogo da Mega-Sena, as casas são numeradas, em seqüência, de 1 a 60. 

Quantas vezes o algarismo 3 aparece nas casas de um cartão do jogo da Mega-Sena? 

 

a) 5   

b) 10   

c) 16   
d) 14  

 

 

9. NULA 

 

10. NULA 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. A Constituição Federal (CF/88) dispõe sobre a “autonomia” dos entes federados 

(União, Estados e Municípios) (caput, Art. 18, CF/88). Com base nisso, o Prefeito de 

Barrancas baixou Decreto impedindo que produtos fabricados por olarias do vizinho 

Município de Afogados entrassem no seu Município. Segundo o Prefeito de Barrancas, 

a lei tinha respaldo constitucional, porque objetivava promover o desenvolvimento 

econômico e social da sua cidade, pequena produtora de tijolos e telhas. Marque a 

resposta CORRETA com base nessas alternativas: 

 

a) Os Municípios, mediante decreto dos Prefeitos, podem majorar tributos.  

b) Os Prefeitos como autoridades máximas do Poder Executivo do Município, em vista 

do chamado “Princípio Federativo” podem vedar a entrada de mercadorias 

provenientes de outro Município, desde que o objetivo seja o de propiciar o 

“desenvolvimento sócio-econômico”.  

c) No caso de serviços prestados, que constem na “Lista de serviços anexa à Lei 

Complementar nº 116, de 31-07-2003”, se tiver lei municipal precedente, que 

institua o “Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN”, este pode 

ser cobrado pelo Município, respeitado o “Princípio da Anterioridade 

Constitucional”.  

d) Os Municípios recebem da “Unidade da Federação” (Estado Membro) de que fazem 

parte, para cumprir seu Orçamento, verba correspondente ao denominado “Fundo de 

Participação dos Municípios”. 

 

12. A “política de desenvolvimento urbano”, ou seja, das cidades, deve ser executada pelo 

Poder Público Municipal (caput, Art. 182, CF/88). Para que se cumpra esse mandamento 

constitucional devem os Municípios: 

 

a) Majorar tributos, em especial, “IPTU” e o “ITBI”, mediante lei complementar municipal. 

b) O objetivo de uma “política de desenvolvimento urbano”, baseada em lei, visa 

organizar o desenvolvimento das funções sociais das cidades, de forma a assegurar o 

bem-estar dos que nela habitam.  

c) Todas as Prefeituras são obrigadas a instituir, mediante lei municipal, seu “plano diretor”, 

porque sem este as cidades não conseguirão ter um desenvolvimento harmônico, ordenado. 

d) Municípios que têm Plano Diretor recebem dotações orçamentárias da União 

Federal, que, na Contabilidade do Município serão registradas na rubrica “Dívida 

Fundada” (Art. 98, Lei nº 4.320/64). 

 

13. A administração pública deve observar “princípios” definidos constitucionalmente, 

dentre os quais três deles são citados abaixo:  

 

a) Moralidade, gentileza e probidade. 

b) Decência, dignidade e subserviência. 

c) Amor à causa, pontualidade e serviço pleno. 

d) Legalidade, moralidade e eficiência. 

 

14. De acordo com a Constituição Federal (CF/88), os Municípios podem, mediante lei, 

instituir e cobrar os impostos (IPTU, ISSQN e ITBI), bem como “Taxas” e 
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“Contribuição para custeio de Iluminação Pública”. O “ISSQN”, cobrado à alíquota de 

5% (cinco por cento), dos “prestadores de serviços”, tem como base de cálculo o “valor 

da prestação de serviços”. A “Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos” é cobrada 

anualmente, de todos os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, do 

Município, e sua base de cálculo refere-se ao “valor da prestação de serviços”, sendo 

sua alíquota de 2% (dois por cento). Diante disso: 

 

a) A “Taxa” não pode ter alíquota inferior a 2% (dois por cento). 

b)Taxas não podem ter base de cálculo própria de Impostos porque fere a preceito 

constitucional.  

c)Impostos e Taxas por representarem receita tributária, na forma da CF/88, podem ter 

bases de cálculo fixas ou variáveis.  

d)Taxas podem ser instituídas e cobradas mediante decreto baixado pelos Prefeitos. 

 

15. O Código Tributário Nacional (CTN/66), como lei federal que é de natureza 

complementar, tem poderes constitucionais para: 

 

a) Majorar tributos de competência da União Federal. 

b) Limitar as espécies de tributos que podem ser instituídos pelos Estados e pelos 

Municípios. 

c) Definir tratamento diferenciado de tributação para empreendimentos industriais que 

concorram para o desenvolvimento regional. 

d) Estabelecer normas gerais relativas à legislação tributária, sobre bases de 

cálculo, fatos geradores, contribuintes, por exemplo.  

 

16. O Município de Estrela do Mar instituiu uma “Contribuição para Custeio de 

Iluminação Pública”, na forma de Lei Municipal, promulgada em 13-11-2011. Para 

poder “fechar o orçamento”, a lei dispôs que o lançamento da Contribuição seria feito a 

partir de 01-11-2011. Desta forma: 

a)A cobrança da Contribuição somente pode ser feita em documento de arrecadação 

emitido, especificamente, pelo Município. 

b)A cobrança dessa “taxa” somente estará conforme a “CF/88” se for ocorrer a 

partir de 01-01-2013. 
c)Essa Contribuição não tem base na CF/88, porque “energia elétrica” está no campo de 

incidência do “ICMS”. 

d)N.D.A.  

 

17. Prestadora de serviços de “informática” com sede no Município de Pedra Azul foi 

autuada pelo Fiscal de Tributos Municipais, dessa cidade, porque deixou de recolher o 

ISSQN, sob a alegação de que o imposto não era devido, visto que o “tomador de 

serviços” estava localizado no vizinho Município de Barrancas. No caso em tela, de 

acordo com a LC 116/2013, o imposto é devido no local do estabelecimento: 

 

a)Do Tomador de serviços. 

b)Do Prestador de serviços. 

c)Do Prestador ou do Tomador de Serviços, visto que se trata de “serviço 

intermunicipal”. 

d)N.D.A.   
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18. O Poder Público Municipal, com base em lei que preveja em lei específica, área de 

imóvel incluída no plano diretor, poderá exigir do proprietário do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, 

sob pena de: 

 

a)A cobrança do IPTU poderá ser progressiva no tempo. 

b)Ter que dividir o imóvel em lotes de  250m2, urbanizá-los para posterior doação ao 

Município. 

c)Ter o IPTU cobrado com base de cálculo fixada no “valor de mercado” do imóvel. 

d)Perder o direito sobre a sua propriedade, para a Municipalidade, que será usado no 

Programa “Minha Casa, Minha Vida”. 

19. O Município de Cordilheira, no sentido de atrair novos empreendimentos, em 

especial, prestadores de serviços, com base em lei ordinária, reduziu a alíquota do 

ISSQN para “zero”, sobre os serviços nas áreas de engenharia e de construção civil. 

Face a isso, indique a alternativa CORRETA: 

a)Os Municípios têm liberdade para fixar as alíquotas do ISSQN, podendo, inclusive, 

reduzi-las a “zero”. 

b)O ISSQN poderá ser cobrado mediante a aplicação de alíquotas progressivas, como 

no caso do Imposto de Renda das PF´s.  

c)Os profissionais liberais poderão recolher o imposto com base o valor do salário 

mínimo, desde que autorizado em decreto.  

d)A alíquota máxima do ISSQN não poderá exceder a 5% (cinco por cento),  

20. O sócio majoritário da Construtora Bandeira2 Ltda., está transferindo para a 

sociedade, para o fim de integralizar aumento de capital, um edifício de sua 

propriedade, que será incorporado ao “Ativo Imobilizado”, sabendo-se que o “objeto 

social” principal centra-se nas atividades de loteamento, construção civil de imóveis 

para venda e incorporação imobiliária. O ITBI, neste caso: 

 

a) Será cobrado pelo Município do transmitente do imóvel (sócio majoritário). 

b) Não há incidência porque a atividade social preponderante não se refere à locação de 

imóveis. 

c) Será pago pela Bandeira2 porque a transmissão do imóvel deu-se a título de cisão do 

patrimônio da pessoa física. 

d) A base de cálculo do imposto refere-se ao valor venal do imóvel cujo direito de 

propriedade foi transmitido à empresa.  

 

 

21. O “Imposto sobre a Renda” é um tributo federal, devido pelas Pessoas Físicas 

(PF’s), como pelas Pessoas Jurídicas (PJ’s). A legislação em vigor estabelece que: 

 

a) PF´s que sejam profissionais liberais, que  recolham o ISSQN em valor fixo, podem 

deduzir o seu valor do que for devido a título de IRPF, na Declaração de Ajuste Anual. 

b) Somente podem deduzir a base de cálculo do IRPF, inclusive no cálculo do Imposto 

de Renda Retido na Fonte (IRRF), valores que sejam previstos expressamente nas 

Instruções baixadas pela Receita Federal do Brasil (RFB). 

c) Pode ser feito o diferimento de tributos devidos à União, por contribuintes que 

sejam fornecedores de bens e serviços para uma Prefeitura Municipal, caso não 
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tenha havido recebimento do valor total ou parcial do crédito contra essa entidade 

de direito público no período de apuração do imposto. 

d) Somente a Constituição Federal pode isentar o contribuinte do recolhimento do 

Imposto sobre a Renda. 

  

22. De acordo com o “CTN/66”, “Entram em vigor no ___________ dia do exercício 

seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a 

______________ sobre o patrimônio ou a renda: ...”.  Marque a resposta correta usando 

os vocábulos que preenchem essas lacunas. 

 

a) ÚLTIMO // IMPOSTOS.   b)PRIMEIRO // IMPOSTOS. 

c) PRIMEIRO // TRIBUTOS.  d)PRIMEIRO // CONTRIBUIÇÕES. 

 

23. O Batalhão de Engenharia do Exército Brasileiro está construindo uma rodovia 

federal que transpõe (corta) o Município de Angico Santo. O Fiscal de Tributos, 

consciente de que cumpria o seu dever, lavrou Auto de Infração e Imposição de Multa 

(AIIM), contra o Exército, tendo em vista o não recolhimento do ISSQN sobre o “valor 

estimado” dos serviços de engenharia prestados nos limites do Município. Os 

Procuradores Federais do Poder Executivo Federal entraram junto à Prefeitura de 

Angico, com uma Contestação, requerendo o cancelamento do referido “AIIM”. Diante 

da questão indique a alternativa CORRETA: 

 

a) Lei Municipal pode exigir o ISSQN mesmo quando o “prestador de serviços” se trate 

do Poder Público, porque não previsto na LC 116/2003. 

b) As Prefeituras podem exigir que os Templos de qualquer culto, em face da prestação 

de serviços religiosos, efetuem recolhimento do ISSQN sobre arrecadação de ofertas, 

dízimos e doações. 

c) O princípio constitucional da imunidade recíproca veda que os entes federados 

instituam impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.  

d) Não será dado provimento à Contestação dos Procuradores Federais, em nome do 

Exército Brasileiro, pelo Contencioso Administrativo Municipal, visto que a lei 

municipal nada dispõe sobre a imunidade referida na alternativa “c”, acima.  

24. Instrução Normativa do Secretário de Finanças do Município de Sousalópolis 

institui multa de R$5.000,00, às pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Mobiliário do 

Município, que deixarem de informar, por meio eletrônico, até o dia 15 do mês 

seguinte, os nomes e valores de serviços tomados, no mês anterior, seus respectivos 

prestadores de serviços e valores correspondentes, quando tais serviços estejam no 

campo de incidência do ISSQN. Diante disso assinale a resposta CORRETA: 

 

a) Somente Decreto do Prefeito pode instituir “obrigação acessória”. 

b) Instruções Normativas, por se referirem a “normas complementares” podem 

exigir o cumprimento de obrigações acessórias, desde que, precedentemente, tenha 

sido editada lei que a institua.  

c) Atos Normativos baixados por Secretários de Finanças não compõem as “normas 

complementares” porque estas se referem a atos baixados por órgão federal. 

d) Se um contribuinte do ISSQN cumprir um Ato Declaratório expedido pela Divisão 

de Arrecadação vinculada ao Secretário de Finanças do Município, e o “Ato” estiver em 

desacordo com a lei, o contribuinte será autuado, vez que está obrigado a cumprir a lei e 

não Ato Declaratório. 
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25. A “legislação tributária”, desde que não haja legislação expressa sobre determinada 

matéria, pode ser aplicada levando em conta a “analogia”. Neste caso: 

 

a) A aplicação da “analogia”, pela autoridade administrativa, poderá resultar aumento 

de tributo, desde que seja cobrado a partir do ano subsequente. 

b) Sob qualquer hipótese a aplicação da “analogia” poderá resultar na redução de 

tributo, porque esta somente pode ocorrer mediante aplicação da “equidade”. 

c) Analogia e equidade, não são métodos aplicáveis na interpretação da legislação 

tributária, devendo ser adotado apenas os “princípios gerais de direito privado”. 

d) N.D.A.  

 

26. NULA 

27. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo 

ou penalidade pecuniária. Neste caso, quanto ao sujeito passivo da obrigação principal 

diz-se: 

a) Que ele é “contribuinte”, por ter algum  fator que o liga ao fato gerador do imposto. 

b)Que ele é “responsável” quando, não sendo “contribuinte”, a lei lhe atribua 

expressa obrigação. 

c)Que tendo uma relação impessoal e direta com a situação que constitua o respectivo 

fato gerador, ele é “contribuinte”. 

d)Que “contribuinte” ou “responsável” não é relevante, porque quem paga imposto é o 

“contribuinte de fato”. 

28. As Demonstrações Financeiras exigidas pela Lei nº 6.404/76, com as modificações 

introduzidas pelas Leis nº 11.638, de 2007, e 11.941, de 2009: 

a)Devem ser elaboradas de acordo com  Instruções Normativas baixadas pela Receita 

Federal do Brasil. 

b)Serão publicadas em jornais de grande circulação e na Internet, no “site” da 

Companhia. 

c)Passaram a ser elaboradas na conformidade de Práticas Contábeis 

Internacionais, identificadas pela sigla “IFRS”. 

d)Quando se tratar de “Pequena e Média Empresa”, as mutações patrimoniais poderão 

ser registradas tanto pelo “regime de caixa” como pelo de “competência”.  

29. De acordo com dispositivo da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), “A 

_____________  da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência 

aos preceitos da legislação __________ e desta Lei e aos princípios de contabilidade 

geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis __________ no 

tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência”. As 

lacunas desse dispositivo legal devem ser preenchidos com os vocábulos seguintes:   

a)Contabilidade, Tributária, Uniformes. b)Escrituração, Especial, Constantes. 
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c)Contabilidade, Comercial, Jurídicos. d)Escrituração, Comercial, Uniformes.  

30. Quanto ao “Plano de Contas” adotado pelas empresas, visando a sistematização de 

dados contábeis relativos a elementos da mesma natureza, que devam ser objeto de 

registro por meio de “lançamentos”: 

a)A legislação societária impõe o uso de um Modelo Padrão de Plano de Contas, que 

deve ser usado por empresas do mesmo segmento empresarial. 

b)A CVM é flexível quanto ao Plano de Contas, admitindo que as companhias abertas, 

criem seus próprios modelos, desde que registrem, a cada ano, naquele órgão. 

c)As empresas, sociedades anônimas ou sociedades limitadas, não têm “Planos de 

Contas Padrões” estabelecidos nem pela legislação societária, pela CVM, ou pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

d)O “CFC” somente tem poderes para normatizar sobre a escrituração das Pequenas e 

Médias Empresas.  

31. As operações realizadas por pessoas jurídicas prestadoras de serviços devem ser 

registradas em livros de escrituração contábil e livros fiscais. Nesse contexto, marque a 

alternativa CORRETA: 

a) Livro de “Registro de Inventário” é puramente “fiscal” e não pode ser considerado 

“livro auxiliar” da contabilidade. 

b) O Livro “Diário” deixou de ser obrigatório, desde que a contabilidade seja feita por 

processo eletrônico. 

c) Qualquer que seja o livro de escrituração, contábil ou fiscal, somente pode ser 

gerado por processo eletrônico, sendo vedada a “escrituração manuscrita”. 

d) O livro “Razão Contábil” é considerado “livro obrigatório” pela legislação do 

Imposto de Renda. 

32. Pessoas Físicas que prestem serviços contábeis como profissional autônomo: 

a)São contribuintes facultativos do ISSQN. 

b)Não estão sujeitas à retenção do IR na Fonte, quando prestam serviços a Pequenas e 

Médias Empresas, qualquer que seja o valor do “honorário” cobrado. 

c)O ISSQN é devido por “valor fixo”, desde que expressamente previsto na 

legislação desse imposto. 

d)Os serviços de contabilidade e de advocacia não se sujeitam ao recolhimento do 

ISSQN porque não estão previstos expressamente na “Lista de Serviços” (LC 116, de 

2003). 

33. O Código Tributário do Município instituído por lei municipal: 

a)Tem que seguir o exato modelo definido pelo Código Tributário Nacional (CTN/66). 

b)Pode prever a criação de novos impostos. 

c)Visa centralizar num só instrumento legal os dispositivos pertinentes aos tributos 

de competência do Município, de forma a facilitar as ações dos contribuintes e do 

próprio Fisco.  

d)A cada ano, junto com a lei de orçamento, a Câmara Municipal deve aprovar um novo 

Código Tributário Municipal. 
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34. A Lei nº 8.137/90 dispõe sobre “crimes contra a ordem tributária” nos casos em que 

o “sujeito passivo da obrigação tributária” venha a suprimir ou reduzir tributo, 

praticando condutas como: 

a)Deixar de recolher tributos, quaisquer que sejam os entes tributantes, por mais de 6 

(seis) meses consecutivos. 

b)Omitir informação contábil, ou prestar declaração falsa sobre qualquer tributo devido. 

c)Emitir documento fiscal que saiba ou que deva saber da sua falsidade.  

d)Atraso de mais de 10 (dez) dias na escrituração de documentos fiscais de prestação de 

serviços.  

35. Consideram-se incorridas as despesas: 

a)Quando se registra um passivo sem que se aumente o valor do ativo. 

b) Pelo pagamento efetuado antecipadamente. 

c)Pela aquisição de bem imóvel para uso da sociedade. 

d) Na aquisição a prazo, de matérias primas a serem aplicadas na fabricação de produtos 

a serem vendidos.  

36. Assinale a alternativa FALSA: 

a) A obrigação tributária se constitui em principal ou acessória. 

b) A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto 

apenas o pagamento do tributo. 

c) A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em 

obrigação principal no que diz respeito à penalidade pecuniária. 

d) O Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da 

competência para exigir o seu cumprimento. 

 

37. Marque V para verdadeiro e F para falso. 

(   )A constituição do crédito tributário é de competência privativa da autoridade 

administrativa e se dá pelo lançamento. 

(   )O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado por 

recurso de ofício. 

(      )O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. 

 

A sequência CORRETA é: 

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

 

38. São causas de exclusão do crédito tributário: 

a) Prescrição e Dação. 

b) Decadência e consignação em pagamento. 

c) Parcelamento e Dação. 

d) Isenção e a anistia. 

 

39. A ________________________ é o montante total, apurado sem duplicidade, das 

obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, 

convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em 

prazo superior a doze meses. 

 

a) dívida fundada.   b) dívida pública mobiliária. 
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c) operação de crédito.  d) concessão de garantia. 

 

40. A ação para a cobrança do crédito tributário, contados da data da sua constituição 

definitiva, prescreve em: 

a) dois anos  b) três anos.  c)quatro anos  d) cinco anos. 
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TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O VENENO NA SUA SALA DE ESTAR 

  Imagino que tenha ficado um tanto intrigado em relação ao título apresentado, 

mas permita-me fazer os devidos esclarecimentos. 

  Refiro-me à televisão. Veja bem, não sou dessas que abominam tecnologia, 

afinal precisamos dela. Ela nos informa uma gama de fatores em pouco tempo, sem 

contar que nos permite ver como anda a situação mundial, o que se tornou 

indispensável, considerando o nosso contexto globalizado. 

  Olhando para o outro lado, pode até parecer um tanto lunático, mas a TV lhe 

manipula e  você nem desconfia. As novelas apresentam várias situações que acabam 

influenciando nas atitudes das pessoas de maneira positiva ou negativa, dependendo do 

senso crítico do indivíduo. Por isso sempre achei errado expor as crianças a esse tipo de 

programação visto que não tem maturidade suficiente para interpretá-la de maneira 

saudável. 

  Os próprios desenhos infantis (exceto alguns raros que têm conteúdo 

educativo) acabam abordando temas como violência e “mocinhos” que se dão bem à 

custa dos outros.  

Uma vez me aconteceu algo que nunca vou esquecer. Quando criança, assisti a 

um determinado desenho o personagem falando uma palavra que até então eu não 

conhecia. Com a felicidade de uma descobridora, saí repetindo. Para minha decepção, 

quando meus pais ouviram minha recente descoberta, fizeram uma cara de 

desaprovação, e eu , como qualquer criança que não sabe o que diz, fiquei sem entender 

nada. Depois de algum tempo descobri que fazia alusão a um palavrão, e estava na lista 

de palavras feias, que eu não deveria repetir. 

Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo, inocentemente, e tiveram 

que arcar com a reprovação de seus pais sem ao menos entender o que poderia haver de 

tão feio em uma palavra. 

É preciso ter muito cuidado com o que deixam os filhos assistirem. Você que é 

pai ou mãe, já se perguntou quanto veneno está à disposição de seu filho por dia? 

Se ainda não parou pra pensar, questione-se. 

   Bruna Borges Costa 

1. A narração é um dos gêneros literários mais fecundos, portanto, há atualmente 

diversos tipos de textos narrativos que comumente são produzidos e lidos por pessoas 

de todo o mundo. Com relação ao texto acima, podemos AFIRMAR de que se trata de 

uma: 

a)Crônica  b)Conto c) Apólogo  d)Notícia    

 

2. A ideia central do texto é: 

a) A importância da invenção da televisão e advento das tecnologias. 

b) O papel da televisão no dia a dia das crianças. 

http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/literatura/generos-literarios/
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c) A Necessidade de os pais acompanharem seus filhos ao assistirem televisão. 

d) A influência, muitas vezes, negativa, da televisão em nosso dia a dia. 

3. A expressão “(exceto alguns raros que têm conteúdo educativo)” pode ser 

classificada como: 

a)Adjunto adnominal  b)Aposto c)Vocativo d) Complemento Nominal 

4. Segundo a autora: 

a) É necessário ter senso crítico para não ser manipulado pela televisão. 

b) Quem assiste televisão é lunático e manipulado. 

c) Todos os programas televisivos são manipuladores. 

d) As crianças estão sendo “envenenadas” diariamente. 

 

5. Em “Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo” 

O verbo sublinhado está em qual tempo? 

a) Pretérito Imperfeito b) Futuro do Pretérito   

c) Pretérito Perfeito  d) Futuro do presente 

 

6. No quinto parágrafo, a autora se auto denomina: 

a) Criança  b)Descobridora c)Decepcionada d) Curiosa 

 

7. Um objeto é lançado do alto e cai durante 2 minutos e meio. Quantos segundos ele 

levou para chegar ao chão?  

 

a) 145 segundos  

 

b) 146 segundos  

 

c) 148 segundos  

 

d)150 segundos. 

 

8. No cartão do jogo da Mega-Sena, as casas são numeradas, em seqüência, de 1 a 60. 

Quantas vezes o algarismo 3 aparece nas casas de um cartão do jogo da Mega-Sena? 

 

a) 5   
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b) 10   

c) 16   

d) 14  

 

 

9. NULA 

 

10. NULA 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. Quantos bits tem um megabyte? 

 

a)1.000.000  b)1.024.000  c)2.548.008  d)8.192.000 

 

12. Um dos recursos mais populares da Internet é o uso do e-mail, uma mensagem 

eletrônica enviada de um computador para outro usando a conexão com a Internet. 

Considere as afirmativas abaixo: 

 

I. O endereço eletrônico é composto pelo login (que pode ser um número, um nome, 

uma abreviatura, o nome completo, uma combinação de letras e números...), o símbolo 

@ e o domínio do e-mail. 

II. O e-mail á única forma de duas ou mais pessoas se comunicarem ao mesmo tempo. 

III. Em uma mensagem com Cópia Carbono Oculta (CCO), uma cópia da 

mensagem é enviada ao destinatário, e o nome deste não fica visível para os outros 

destinatários. 

IV. A resposta de um e-mail pode acontecer de três maneiras: Responder, 

responder a todos e encaminhar. 

 

É CORRETO afirmar: 

a)Somente I é verdadeira.  b)II, III e IV são verdadeiras. 

c)II e IV são falsas.   d)I, III e IV são verdadeiras. 

 

13. Para que se acesse a Internet por meio de um computador integrante de uma rede 

discada (dial) ou uma rede local (LAN), são equipamentos necessários: 

 

a) Placa de rede e Kit multimídia.  b) Placa de fax/modem e placa de rede. 

c) Interface USB e placa de rede.  d) Interface SCSI e webcam. 

 

14. São redes privativas que se utilizam da mesma tecnologia de comunicação de dados 

da Internet. Estamos falando de (a): 

 

a)LAN  b)WAN  c)Extranet  d)Intranet 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

4 
 

 

15. Em uma planilha de Excel, quando se arrasta pela alça de preenchimento da célula 

A7 até A10, qual será o valor preenchido na célula A10 se o valor contido em A7 era 2. 

 

a)0   b)2   c)3  d)6 

 

16. O Modelo OSI - Open Systems Interconnection (Interconexão de Sistemas Abertos), 

é um modelo de referência da ISO (International Organization for Standardization) 

relativo à comunicação de dados que também é conhecido como camadas OSI. Têm o 

intuito de facilitar o processo de padronização e obter interconectividade entre as 

máquinas de diferentes Sistemas Operacionais. É CORRETO afirmar: 

 

a) As sete camadas podem ser agrupadas em três grupos: Aplicação, Transporte e 

Sessão. 

b) Cada camada é responsável por algum tipo de processamento e pode comunicar-se 

com qualquer uma outra camada. 

c) Cada camada adiciona (quando o computador estiver transmitindo dados) ou 

remove (quando o computador estiver recebendo dados) informações de controle 

de sua responsabilidade. 

d) Camada 7 – Sessão: faz a interface entre o programa que está enviando ou recebendo 

dados e a pilha de protocolos. Quando você está baixando ou enviando e-mails, seu 

programa de e-mail entra em contato com esta camada.  

 

17. Através da barra de título encontrada no editor de texto da Microsoft Word, 

podemos: 

I- Maximizar ou restaurar e minimizar a janela. 

II- Observar janelas inativas. 

III- Ativar o menu de controle com um clique no canto esquerdo. 

IV- Mover a janela quando a mesma estiver maximizada. 

 

Qual das alternativas esta CORRETA? 

a) Somente a I está correta.  b)II e III estão corretas. 

c) III e IV estão erradas.  d) I e III estão corretas. 

 

18. Sobre Arquivos e Pastas em um computador é CORRETO afirmar: 

I. O arquivo é um conjunto de pastas organizadas em um mesmo sistema de 

armazenamento; 

II. O arquivo é uma informação binária codificada de acordo com a sua aplicação e 

gravada num dispositivo de armazenamento; 

III. Pastas são estruturas lógicas que dividem o disco rígido em diversas áreas de 

armazenamento, como “gavetas virtuais”; 

IV.  O arquivo contém pastas organizadas que formam um documento. 

 

Qual das alternativas esta CORRETA? 

a) Somente a I está correta.  b)II e III estão corretas. 

c) III e IV estão erradas.  d)II e III estão erradas. 
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19. Uma rede sem fio é um sistema que interliga vários equipamentos fixos ou móveis 

usando o ar como meio de transmissão. Sobre este tema é CORRETO afirmar: 

I. Para se conectar a uma rede sem fio basta ter um adaptador de rede comum. 

II. Redes de computadores não suportam comunicação sem fio. 

III. As redes sem fio são geralmente mais rápidas que as com fio. 

IV. Um adaptador de rede específico para redes sem fio é necessário para se conectar a 

uma rede sem fio. 

 

Qual das alternativas está CORRETA? 

a) Somente a IV está correta.  b)Somente a II está correta. 

c) III e IV estão erradas.   d)III e IV estão corretas; 

 

20. Para copiar uma palavra de um lugar para o outro no editor de texto Microsoft Word 

é necessário selecioná-la e (assinale a opção CORRETA): 

a) Pressionar simultaneamente as teclas Ctrl e Z, levar o cursor onde se queira inserir a 

palavra e pressionar simultaneamente Ctrl e C. 

b) Pressionar simultaneamente as teclas Ctrl e C, levar o cursor onde se queira 

inserir a palavra e pressionar simultaneamente Ctrl e V. 

c) Pressionar simultaneamente as teclas Alt e C, levar o cursor onde se queira inserir a 

palavra e pressionar simultaneamente Alt e V. 

d) Pressionar simultaneamente as teclas Shift e C, levar o cursor onde se queira inserir a 

palavra e pressionar simultaneamente Shift e Z. 

 

21. No Sistema Operacional Microsoft Windows para alternar entre duas janelas abertas 

podemos utilizar a sequência de teclas: 

a) Alt + Tab  b) Alt + Ctrl  c) Ctrl + C  d) Shift + F4 

 

22. Se desejamos excluir um arquivo no Microsoft Windows sem que ele vá para a 

lixeira utilizamos a sequência de teclas: 

a) Alt + Del  b) Shift + Del  c) Ctrl + Del  d) Shift + F4 

 

23. Um Browser ou Navegador é o aplicativo utilizado para navegar na Internet. Qual a 

linguagem utilizada pelos Navegadores de Internet para acessar páginas WEB ?  

 

a) H.323  b) HDPC  c) FTP   d) HTML 

24. A Rede Mundial de Computadores, também chamada de Internet, utiliza diversos 

protocolos para sua comunicação. São protocolos utilizados na Internet, EXCETO: 

 

a) FTP  b) HTTP  c) SMTP  d) HITP 

25. No Microsoft Excel a ferramenta representada pelo símbolo  tem a seguinte 

função: 

 

a) MÉDIA  b) AUTO SOMA  c) #ERRO d) CLASSIFICAR 
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26. Qual o símbolo utilizado para inserir uma função na barra de fórmulas do Excel? 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) $  b) =  c) *  d) + 

27. São exemplos de Sistemas Operacionais, EXCETO: 

a) Mozilla  b) MS-DOS  c) Unix  d) Linux 

28. Dos softwares listados abaixo, marque aquele que é uma alternativa ao Microsoft 

Office.  

a) OfficeView   b) Office Password Recovery  

c) OpenOffice.org  d) OfficeLight 

 

29. Quando um computador é desligado, o que acontece com o conteúdo da memória 

RAM?  

a) Fica gravado em disco para ser acessado quando o computador for religado. 

b) O Sistema Operacional encarrega-se de fazer um backup automaticamente para o 

disco rígido para que as informações não se percam. 

c) É apagado, pois se trata de uma memória volátil. 

d) Continua gravado na memória RAM, pois se trata de uma memória não volátil. 

 

30. Qual a melhor definição para softwares do tipo Spyware?  

a) São vermes que se instalam na placa de rede permitindo que outros usuários acessem 

o computador infectado. 

b) São softwares que realizam certas atividades no computador sem o 

consentimento do usuário, podendo exibir anúncios ou coletar informações 

pessoais. 

c) São softwares que contém códigos maliciosos com a finalidade de apagar todo o 

conteúdo do disco rígido. 

d) São softwares que se infiltram na memória ROM do computador e aparecem sempre 

que o mesmo é religado e somente com a formatação da ROM o problema é resolvido. 

 

31. Qual o procedimento para colar a imagem mostrada na tela do computador para o 

bloco de notas? 

a) Não é possível colar imagens no bloco de notas. 

b) Pressionar a tecla PrintScreen e colar no bloco de notas com Ctrl+V. 

c) Pressionar as teclas Ctrl+C, restaurar a janela do bloco de notas e pressionar as teclas 

Ctrl+V. 

d) Pressionar a tecla PrintScreen e colar no bloco de notas com o menu EDITAR – 

COLAR. 

32. O termo WEB 2.0 é utilizado para descrever a segunda geração da World Wide 

Web. Uma das propostas da WEB 2.0 é a colaboração dos internautas com sites e 

serviços virtuais, tornando o ambiente on-line mais dinâmico. São exemplos de sites 

WEB 2.0, EXCETO: 

 

a) Yahoo  b) Wikipedia  c) Orkut  d) YouTube 
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33. No Microsoft Word, que teclas de atalho são utilizadas para salvar um documento 

em edição? 

a) Ctrl+C  b) Ctrl+D  c) Ctrl+E  d) Ctrl+B 

34. No Microsoft Word, que teclas de atalho são utilizadas para imprimir um 

documento em edição? 

a) Alt+P  b) Ctrl+F c) Ctrl+I  d) Ctrl+P 

35. No Microsoft Word, que teclas de atalho são utilizadas para abrir um novo 

documento em branco? 

a) Ctrl+A  b) Ctrl+F  c) Ctrl+O  d) Ctrl+P 

36. São características da linguagem PHP: 

a) permite trabalhar com programação estruturada, com programação orientada a 

objetos ou com a combinação das duas. 

b) pode ser configurada como um módulo para a maioria dos servidores, e para os 

outros como um CGI comum. 

c) é suportado pela maioria dos servidores, incluindo Apache, Microsoft Internet 

Information Server, entre outros. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

37. Sobre árvore de decisão, podemos NEGAR: 

a) Permite apresentar de forma simplificada e completa as condições presentes em um 

problema. 

b) Apresenta a ação que deve ser adotada em cada um dos diferentes casos ou 

condições. 

c) Amplia o poder da análise. 

d) Facilita o questionamento completo do caso em estudo. 

 

38. O barramento ________________ liga a CPU e a memória principal com o mundo 

exterior. 

a) de dados.  b) local. c) de expansão. d) de endereços. 

 

39. Na memória ROM são executados alguns programas. Dentre eles podemos citar: 

 a) XMLe HTML. b) Delphi eActiveX. c) Setup e Post. d) HTMLe Linux. 

 

40. As senhas são utilizadas na segurança da informação. Sobre senha e seu uso, 

podemos afirmar, EXCETO: 

 

a) Deve-se utilizar, pelo menos, 10 caracteres. 

b) Deve-se evitar utilizar informações pessoais tais como nome de filhos, datas de 

nascimento, entre outras. 

c) Deve-se evitar usar palavras reais que estejam contidas em dicionário. 

d) Devem-se mesclar letras minúsculas e maiúsculas, números, espaços, pontuação e 

outros símbolos. 
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TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O VENENO NA SUA SALA DE ESTAR 

  Imagino que tenha ficado um tanto intrigado em relação ao título apresentado, 

mas permita-me fazer os devidos esclarecimentos. 

  Refiro-me à televisão. Veja bem, não sou dessas que abominam tecnologia, 

afinal precisamos dela. Ela nos informa uma gama de fatores em pouco tempo, sem 

contar que nos permite ver como anda a situação mundial, o que se tornou 

indispensável, considerando o nosso contexto globalizado. 

  Olhando para o outro lado, pode até parecer um tanto lunático, mas a TV lhe 

manipula e  você nem desconfia. As novelas apresentam várias situações que acabam 

influenciando nas atitudes das pessoas de maneira positiva ou negativa, dependendo do 

senso crítico do indivíduo. Por isso sempre achei errado expor as crianças a esse tipo de 

programação visto que não tem maturidade suficiente para interpretá-la de maneira 

saudável. 

  Os próprios desenhos infantis (exceto alguns raros que têm conteúdo 

educativo) acabam abordando temas como violência e “mocinhos” que se dão bem à 

custa dos outros.  

Uma vez me aconteceu algo que nunca vou esquecer. Quando criança, assisti a 

um determinado desenho o personagem falando uma palavra que até então eu não 

conhecia. Com a felicidade de uma descobridora, saí repetindo. Para minha decepção, 

quando meus pais ouviram minha recente descoberta, fizeram uma cara de 

desaprovação, e eu , como qualquer criança que não sabe o que diz, fiquei sem entender 

nada. Depois de algum tempo descobri que fazia alusão a um palavrão, e estava na lista 

de palavras feias, que eu não deveria repetir. 

Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo, inocentemente, e tiveram 

que arcar com a reprovação de seus pais sem ao menos entender o que poderia haver de 

tão feio em uma palavra. 

É preciso ter muito cuidado com o que deixam os filhos assistirem. Você que é 

pai ou mãe, já se perguntou quanto veneno está à disposição de seu filho por dia? 

Se ainda não parou pra pensar, questione-se. 

   Bruna Borges Costa 

1. A narração é um dos gêneros literários mais fecundos, portanto, há atualmente 

diversos tipos de textos narrativos que comumente são produzidos e lidos por pessoas 

de todo o mundo. Com relação ao texto acima, podemos AFIRMAR de que se trata de 

uma: 

a)Crônica  b)Conto c) Apólogo  d)Notícia    

 

2. A ideia central do texto é: 

a) A importância da invenção da televisão e advento das tecnologias. 

b) O papel da televisão no dia a dia das crianças. 

http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/literatura/generos-literarios/
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c) A Necessidade de os pais acompanharem seus filhos ao assistirem televisão. 

d) A influência, muitas vezes, negativa, da televisão em nosso dia a dia. 

3. A expressão “(exceto alguns raros que têm conteúdo educativo)” pode ser 

classificada como: 

a)Adjunto adnominal  b)Aposto c)Vocativo d) Complemento Nominal 

4. Segundo a autora: 

a) É necessário ter senso crítico para não ser manipulado pela televisão. 

b) Quem assiste televisão é lunático e manipulado. 

c) Todos os programas televisivos são manipuladores. 

d) As crianças estão sendo “envenenadas” diariamente. 

 

5. Em “Fico imaginando quantas crianças não falaram aquilo” 

O verbo sublinhado está em qual tempo? 

a) Pretérito Imperfeito  b) Futuro do Pretérito   

c) Pretérito Perfeito   d) Futuro do presente 

 

6. No quinto parágrafo, a autora se auto denomina: 

a) Criança  b)Descobridora c)Decepcionada d) Curiosa 

 

7. Um objeto é lançado do alto e cai durante 2 minutos e meio. Quantos segundos ele 

levou para chegar ao chão?  

 

a) 145 segundos  

 

b) 146 segundos  

 

c) 148 segundos  

 

d)150 segundos. 

 

8. No cartão do jogo da Mega-Sena, as casas são numeradas, em seqüência, de 1 a 60. 

Quantas vezes o algarismo 3 aparece nas casas de um cartão do jogo da Mega-Sena? 

 

a) 5   

b) 10   

c) 16   
d) 14  

 

 

9. NULA 

 

10. NULA 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. Em relação aos planos do tórax é CERTO afirmar: 

 

a) o plano sagital mediano divide o tórax horizontalmente em duas partes, superior e 

      inferior. 

b) o plano sagital divide o tórax verticalmente em dois antímeros. 

c) o plano frontal divide o tórax verticalmente em dois antímeros superior e posterior. 

d) o plano frontal divide o tórax horizontalmente em anterior e posterior. 

 

12. São considerados como pontos anatômicos de referencia superficial para o estudo do 

abdome: 

a) processo xifoide, sínfise pubiana e cristas ilíacas direita e esquerda. 

b) processo xifoide, cristas ilíacas direita e esquerda e o ísquio. 

c) cristas ilíacas direita e esquerda, sínfise pubiana e o ísquio. 

d) cristas ilíacas direita e esquerda, sínfise pubiana e cartilagem do manúbrio . 

 

13. Para o exame do trato digestivo o contraste utilizado é sempre: 

a) o sulfato de bário em todos os casos. 

b) o sulfato de bário somente em casos especiais. 

c) compostos iodados em casos especiais. 

d) nunca se utiliza os compostos iodados. 

 

14. Em uma radiografia superexposta é mais provável que: 

a) KV corretos e o tempo de exposição curto. 

b) KV corretos e o tempo de exposição alto. 

c) O tempo de revelação normal e o tempo de exposição baixo. 

d) KV alto e o tempo de revelação curto. 

 

15. Na diferenciação dos químicos para o processamento de filmes radiográficos o 

revelador apresenta-se: 

a) com menor viscosidade do que o fixador. 

b) com o odor mais forte do que o fixador. 

c) mais escuro do que o fixador. 

d) mais claro do que o fixador. 

 

16. Para ampliar uma imagem radiográfica devemos: 

a) aumentar a distancia foco-objeto. 

b) aumentar a distancia foco-filme. 

c) aumentar a distancia da grade antidifusora-filme. 

d) aumentar a distancia objeto-filme. 
 

17. Quando falamos de raio central significa: 

a) o raio X que entram primeiro no paciente . 

b) o feixe de radiação com maior poder de penetração. 

c) o raio X que determina a radiação secundaria. 

d) o feixe de radiação com o menor poder de penetração. 

 

18. Os objetivos de uma boa colimação estão relacionados com: 

a) os efeitos da radiação sobre o paciente e o filme. 
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b) o aumento da área radiografada. 

c) a diminuição do órgão radiografado. 

d) a diminuição da produção de radiação. 

 

19. Os écrans possuem a características: 

a) emitir luz que prejudicam a imagem radiográfica. 

b) de emissão de elétrons que auxiliam a produção do feixe de radiação. 

c) de emissão de luz que intensificam a excitação do filme. 

d) minimizam a luz que chega ao filme. 

 

20. As incidências de rotinas são utilizadas: 

a)como o mínimo de incidências para a realização do estudo de uma região 

radiografada. 

b) como o máximo de incidências para de uma região radiografada. 

c) como as incidências que devemos fazer para um exame do trato digestório. 

d) não normalmente utilizadas na radiologia convencional. 

 

21. O plano transumbilical é um plano transversal que passa através da cicatriz 

umbilical e do espaço intervertebral: 

a) L1-L2.  b) L2-L3.  c) L3-L4.  d) L4-L5. 

 

22. O equipamento radiológico móvel, simples, usado para a realização de exames 

radiográficos no leito, inclusive em Unidades de Terapia Intensiva e Coronárias é 

denominado de: 

a) Fixo.  b) Transportável.    c) Arco cirúrgico.    d) Radioscopia. 
 

23. O osso cuboide, que pode ser visualizado nas incidências em oblíquas e 

anteroposterior, está localizado na região anatômica: 

a) Mão.  b) Punho.  c) Pé.  c) Quadril. 

 

24. Sobre o esqueleto humano, podemos AFIRMAR: 

I - Cabeça é Constituída pelo crânio e pela face. 

II- O Tronco é o eixo corporal onde se articulam a cabeça e os membros. É formado 

pela coluna vertebral, pelas costelas e pelo esterno. 

III- A Caixa Torácica protege o coração e os pulmões. É formado pelas costelas e pelo 

esterno. 

 

a) I e III estão corretos.  b)I e II estão corretos.   

c) II e III estão corretos.  d)Todos estão corretos. 

 

25. Um típico esqueleto humano adulto consiste em 206 ossos. NA cabeça 

encontramos: 

a) 22 ossos  b) 25 ossos   c) 27 ossos  d) 30 ossos 

 

26. No fim da tarde de 8 de novembro de 1895, quando todos haviam encerrado a 

jornada de trabalho, o físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923) continuava 

no seu pequeno laboratório, sob os olhares atentos do seu servente. Enquanto Roentgen, 

naquela sala escura, se ocupava com a observação da condução de eletricidade através 

de um tubo de Crookes, o servente, em alto estado de excitação, chamou-lhe a atenção: 

"Professor, olhe a tela!".  

javascript:crookes()
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Nas proximidades do tubo de vácuo havia uma tela coberta com platinocianeto de bário, 

sobre a qual se projetava uma inesperada luminosidade, resultante da fluorescência do 

material. Roentgen girou a tela, de modo que a face sem o material fluorescente ficasse 

de frente para o tubo de Crookes; ainda assim ele observou a fluorescência. Foi então 

que resolveu colocar sua mão na frente do tubo, vendo seus ossos projetados na tela. 

Roentgen observava, pela primeira vez, aquilo que passou a ser denominado raio X.  

Podemos definir o Raio X como: 

a) Os raios X são emissões eletromagnéticas de natureza semelhante à luz visível. 

Seu comprimento de onda vai de 0,05 ångström (5 pm) até dezenas de ångström 

(1 nm). 

b) Os raios X são recepções eletromagnéticas de natureza semelhante à luz visível. Seu 

comprimento de onda vai de 0,05 ångström (5 pm) até dezenas de ångström (1 nm). 

c) Os raios X são emissões e recepções eletromagnéticas de natureza semelhante à luz 

visível. Seu comprimento de onda vai de 0,05 ångström (5 pm) até dezenas de ångström 

(1 nm). 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

27. Assinale a alternativa que está descrita INCORRETAMENTE: 

a) A técnica empregada em exames de tórax deve ser realizada com alto KV e baixo 

MA, pois a radiografia precisa apresentar uma técnica que atenue o contraste das 

estruturas adjacentes do tórax. 

b) Se o técnico quiser produzir uma imagem óssea com bastante detalhe e qualidade, 

deve colocar mais mAs e menos KV. 

c) KV determina a densidade e mAs é responsável pelo contraste. 

d) Se o botão do mA estiver no 200 e o botão do S no 0,25 segundos, o mAs será igual 

a 50; se colocarmos o mA em 500 e o tempo no 0,10, também teremos 50 mAs. 

 

28. As radiografias em PA da mão são obtidas 

a) com a mão em posição ortostática. 

b) com a mão em rotação externa e o cotovelo estendido. 

c) com o raio central direcionado obliquamente ao polegar. 

d) com o raio central direcionado à terceira articulação metacarpofalangeana. 

 

29. O (a) _______________ é utilizado para medir mensalmente a dose de radiação que 

pode ter sido absorvida pelo corpo. 

 

a) Avental de chumbo.  b) Barrita de chumbo. 

c) Dosímetro.    d) Escalímetro. 

 

30. Artefato plástico, utilizado para facilitar o posicionamento do paciente nas técnicas 

radiográficas intrabucais: 

a) Argola.  b) Posicionador. c) Localizador. d) Cone plástico. 

 

31. Densidade radiográfica é: 

a) Diferença da totalidade gráfica de áreas adjacentes. 

b) Grau de nitidez das estruturas radiografas. 

c) Grau de enegrecimento da radiografia processada. 

d) Grau de ampliação da imagem registrada. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_vis%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comprimento_de_onda
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngstr%C3%B6m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pic%C3%B4metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_vis%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comprimento_de_onda
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngstr%C3%B6m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pic%C3%B4metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_vis%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_vis%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comprimento_de_onda
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngstr%C3%B6m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pic%C3%B4metro
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32. O (a) ___________ determina o número de elétrons acelerados através de um tubo 

de raios-X. 

a) velocidade de ânodo.  b) tamanho do ponto focal. 

c) corrente do filamento.  d) filtração do tubo de raios-X. 

 

33. Quais as estruturas pulmonares (tecidos, órgãos...) que não são visualizadas nas 

radiografias simples de tórax: 

a) Gânglios linfáticos e nervo frênico. 

b) Apêndice xifoide e veias pulmonares. 

c) Traqueia e pleura parietal. 

d) Pericárdio e ramo esquerdo da artéria pulmonar.  

 

34.  Assinale a seguir a alternativa CORRETA: 

a) Uma fratura da fossa posterior do crânio é bem visualizada nas incidências 

convencionais do crânio em AP e perfil. 

b) O crânio de um recém-nascido ao nascer é cerca de duas vezes maior do que a face 

(mesmo paciente). 

c) A fontanela anterior ou bregmática geralmente se fecha em crianças em torno dos 

06/07 anos de idade (Rx do crânio PA e perfil). 

d) No Rx do crânio simples não se veem os vasos intracranianos, porém muitas 

vezes, os sulcos que eles ocasionam na parte óssea do crânio (calota) podem ser 

visualizados nesse exame radiográfico. 

 

35. Assinale a alternativa que contém duas estruturas anatômicas normais que não são 

visualizadas nas radiografias simples, convencionais, ao nível do sistema músculo 

esquelético: 

a) Fise (cartilagem de crescimento), epífise. 

b) Meniscos, gordura intramuscular. 

c) Periósteo, membrana sinovial. 

d) Cartilagem articular, osso subcondral. 

36. Quando olhamos uma radiografia da coluna vertebral, incidência AP, paciente em 

ortostase, para detectarmos um desvio escoliótico rotatório, estrutural, devemos 

observar dois elementos anatômicos desta região, pois serão estes elementos que nos 

darão a confirmação do desvio vertebral, se estiverem rodados: 

 

a) Apófises articulares superiores, apófises articulares inferiores. 

b) Corpo anterior da vértebra, apófises transversas. 

c) Lâminas vertebrais, istmos vertebrais. 

d) Pedículos vertebrais, apófises espinhosas vertebrais.      

37. Analise as alternativas a seguir: 

I) As estruturas de densidade aérea ou gasosa (ar alveolar e gás intestinal) aparecem 

relativamente pretas, chamadas de hipertransparentes, ou radiotransparentes. 

II) As estruturas de densidade cálcica (ossos), densidade hídrica (músculos) e densidade 

gordurosa (tecido gorduroso) aparecem relativamente do branco ao cinza, e são 

chamadas de imagens hipotransparentes, ou radiopacas. 
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III) Quando densidades iguais estão em contato anatômico, não visualizamos os 

contornos dos elementos. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

c) Todas estão corretas.   d) Todas estão erradas. 

38. Assinale a alternativa correta com relação à anatomia humana, sistemas do corpo e 

suas estruturas: 

a) Sistema nervoso é composto por ossos, nervos e tendões. 

b) Sistema circulatório compreende o coração, encéfalo e rins. 

c) Sistema tegumentar é formado por pele e seus anexos (pelos e unhas). 

d) Sistema digestivo é composto pela boca, faringe, intestino e timo. 

39. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) A traqueia, tanto no recém-nascido como no idoso, é visível nos Rx de tórax 

convencional, geralmente desviada para a direita; isto se deve principalmente à posição 

da artéria pulmonar esquerda, que impede o seu deslocamento normal, fisiológico; 

b) A pequena cisura (cisura horizontal, transversa) que separa o lobo superior do lobo 

médio, ao nível do pulmão direito, é visualizada em todas as radiografias de tórax 

convencional, qualquer que sejam as incidências feitas; 

c) Uma metástase pulmonar (densidade hídrica) pode ser bem visível no Rx de 

tórax PA e perfil, porém uma metástase hepática não é visível pelo Rx 

convencional (Rx do abdômen); 

d) Algumas vezes, para se visualizar melhor uma prótese metálica, de localização oro-

valvular (cardíaca), ao técnico deve ser solicitado no pedido do exame uma técnica 

radiológica de baixa Kilovoltagem (Rx de tórax). 

 

40. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Os Rx são um tipo de energia com ondas eletromagnéticas de alta frequência, que 

atravessam os corpos, e promovem efeitos em componentes sensíveis às ações dos 

raios, como filmes fotográficos, podendo-se criar imagens a partir dessa junção de 

fatores (radiografias); 

b) Assim como os raios-X, os raios gama são extremamente penetrantes, sendo detido 

somente por uma parede de concreto ou metal. Têm altíssima velocidade que se iguala à 

velocidade da luz;  

c) A grande capacidade dos raio X e suas outras particularidades estão ligadas ao fato de 

eles terem um comprimento de onda muito pequeno e as ondas serem de alta energia; 

d) O efeito da radiação não é cumulativo e pequenas doses não são acumuladas ao 

longo da vida, mas, é importante trabalhar prevenido e evitar a superexposição. 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

RECOMEÇAR 
                                                          Paulo Roberto Gaefke 

 

Não importa onde você parou, 

em que momento da vida você cansou, 

o que importa é que sempre é possível 

e necessário "Recomeçar". 

 

Recomeçar é dar uma nova 

chance a si mesmo. 

É renovar as esperanças na vida 

e o mais importante: 

acreditar em você de novo. 

 

Sofreu muito nesse período? 

Foi aprendizado. 

Chorou muito? 

Foi limpeza da alma. 

Ficou com raiva das pessoas? 

Foi para perdoá-las um dia. 

Sentiu-se só por diversas vezes? 

É por que fechaste a porta até para os outros. 

Acreditou que tudo estava perdido? 

Era o início da tua melhora. 

 

Pois é! 

Agora é hora de iniciar, 

de pensar na luz, 

de encontrar prazer nas coisas simples de novo. 

 

Que tal um novo emprego? 

Uma nova profissão? 

Um corte de cabelo arrojado, diferente? 

Um novo curso, 

ou aquele velho desejo de aprender a pintar, 

desenhar, 

dominar o computador, 

ou qualquer outra coisa? 

 

Olha quanto desafio. 

Quanta coisa nova nesse mundão 

de meu Deus te esperando. 

 

(...) 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_roberto_gaefke/
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1. Podemos classificar o texto como uma: 

a) Narração  b)Crônica   c) Poesia  d)Argumentação  

2. A mensagem principal do texto é: 

a) Não importa onde você parou. 

b) Muita coisa no mundo está a sua espera. 

c) A vida é um aprendizado. 

d) Devemos sempre recomeçar. 

 

3. Segundo o texto, Recomeçar é: 

a) Dar-se uma nova chance. 

b) Renovar as esperanças na vida. 

c) Acreditar em si mesmo. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

4. Em “Um corte de cabelo arrojado” . A palavra em destaque é um: 

a) Adjetivo  b)Substantivo  c)Interjeição  d) Pronome 

 

5. A palavra PERÍODO é acentuada por que: 

a) Paroxítona terminada em O.  b) Proparoxítona. 

c) Paroxítona terminada em ODO.  d) Oxítona terminada em O. 

 

6. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas CORRETAMENTE. 

a) assucena, Juçara, cachaça 

b) abstenção, foiçe, freguesa 

c) exótica, carniça, vertigem 

d) pagem, ultrage, xampu 

 

7. Assinale a alternativa em que as palavras estão separadas silabicamente 

CORRETAMENTE: 

a) ba·ba·réu,  ba·buí·no, va·cuís·ta 

b) u·a·ça·í, ta·be·bui·a, ma·bi·ú  

c) kit· sch, ja·bu·ti·bo·ia, hac·pó·li·que 

d) ga·ba·tó·rio, fa·csi·mi·la·ção, e·briá·ti·co 
 

8. Quando Fátima nasceu, Pedro tinha 4 anos e George tinha 6 anos. Hoje a soma das 

três idades é de 49 anos. Então Fátima tem, hoje:  

 

a) 10 anos  b) 13 anos   c) 15 anos  d)17 anos  

 

9. A soma dos três primeiros números primos é: 

a) 9   b) 10   c) 11   d)12 

 

10. A soma da terça parte de um número com a metade desse mesmo número é igual 

500. Então, esse número é: 

 

a) 400   b) 500   c)600   d)700 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. Assinale a alternativa que demonstra uma atitude ética de um servidor público. 

 

a) Evite criticar os colegas de trabalho ou culpar alguém pelas costas. 

b) Mexer na mesa, nos pertences e documentos de trabalho dos colegas e do chefe. 

c) Procure saber de todas as dificuldades que os colegas passam para poder oferecer 

apoio. 

d) No trabalho em equipe procure superar os demais colegas, pois mostrará que é mais 

competente. 

 

12. O trecho: “A formação de uma consciência ética não envolve somente o profissional 

e a organização, mas toda a sociedade.” AFIRMA que: 

 

a) A ética é formada apenas pelo profissional. 

b) A ética é um empreendimento coletivo formado por profissional, organização e 

sociedade. 

c) A ética é formada apenas pela sociedade. 

d) A ética é formada apenas pela organização. 

 

13. Ética é o conjunto de normas morais pelas quais um profissional deve orientar seu 

comportamento na profissão que exerce. É uma virtude, que não pode ser separada da 

vida pessoal e profissional, sendo um conjunto de valores, que deve reger a vida de todo 

ser humano. 

Assinale a alternativa que NÃO se caracteriza como uma característica de um 

comportamento ético. 

 

a) Responsabilidade.          b) Honestidade.          c) Intolerância.          d) Integridade. 

 

14. A ética profissional decorre da própria natureza social do ser humano de que o bem 

de cada um seja necessariamente relacionado com o bem coletivo. Por isso o exercício 

de qualquer profissão na sociedade deve submeter-se às normas éticas decorrentes desse 

princípio orientador da responsabilidade de todos e de cada um, na busca do bem 

coletivo.  

A partir da leitura do texto, para o profissional para ter uma postura ética adequada, ele 

deve: 

a) Pensar somente nele mesmo, pois o que importa é o seu bem individual. 

b) Agir de acordo com as necessidades do outro, pensando no bem coletivo. 

c) Exercer autoridade sobre os demais colegas, com o objetivo de organizar a 

instituição. 

d) Agir priorizando suas necessidades individuais. 

 

15. A ética contribui para orientar o comportamento profissional de pessoas, grupos e 

instituições, refletindo seus valores. 

Neste sentido, pode-se AFIRMAR que: 

a) O comportamento de um funcionário não reflete a imagem da instituição. 

b) O comportamento do gestor da instituição não influi na sua imagem. 

c) Os valores éticos de uma instituição são formados por todos os seus 

colaboradores. 
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d) Alguns profissionais não influem na formação de valores, pois desempenham seus 

papéis de forma neutra. 

 

16. Analise a imagem. 

 

A mensagem contida na placa de segurança acima alerta para o cuidado com: 

a) Material inflamável.  b) Superfície quente. 

c) Alta tensão.    d) Material corrosivo. 

 

17. O tipo de varredura que tem como objetivo a remoção da sujidade do chão, que deve 

ser feita com pano limpo umedecido em água e sabão a fim de evitar a suspensão de 

partículas de poeira e a dispersão de microrganismos no ar é a varredura: 

a) manual.          b) especial.          c) simples.          d) úmida 

 

18. O Auxiliar de Serviços Gerais para executar seu trabalho, manipula vários produtos 

químicos, por isso é fundamental para sua segurança e de terceiros o conhecimento de 

como usar corretamente determinado produto. Uma forma eficiente de precaução é 

observar o rótulo do produto, sabendo que o mesmo deve conter: 

 

I) Prazo de validade. 

II) Composição Química (ingredientes ativos). 

III) Instruções de Uso, Conservação e Armazenamento. 

IV) Precauções (o que fazer em casos de acidentes) e aviso para não reutilizar a 

embalagem. 

 

Estão CORRETAS apenas: 

a) I e II. b) I e III. c) II e III. d) I, II, III e IV. 

 

19. No final do expediente de trabalho de um Auxiliar de Serviços Gerais, ele percebe 

que o funcionário que irá assumir seu posto não chegou. Aponte o procedimento 

CORRETO a ser feito: 

 

a)  Deve chamar um substituto para não deixar seu posto vazio. 

b) Deve comunicar-se com seu superior para que sejam tomadas as providencias 

cabíveis. 

c) Deve trabalhar dobrado e ganhar pelas horas extras. 

d) Deve ir para sua casa já que cumpriu o seu horário de trabalho. 
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20. A Ergonomia é uma ciência que procura um ajuste perfeito entre 

produtividade/conforto/segurança. Ela busca soluções para adaptar  

a) Patrão e empregado. 

b) As regras de convivência entre funcionários. 

c) O homem ao trabalho proposto. 

d) O ambiente de trabalho ao homem. 

 

21. Segundo a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), Ergonomia é: 

 

a) O estudo da adaptação do trabalho às características sociais e psicológicas do ser 

humano. 

b) O estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas 

do ser humano. 

c) O estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e culturais do ser 

humano. 

d) O estudo da adaptação do trabalho às características pessoais e psicológicas do ser 

humano. 

 

22. Os Equipamento de proteção Individual (EPI) servem para evitar lesões ou 

minimizam a sua gravidade. Podemos classificar os E.P.I em quatro grupos. São eles: 

 

a) Proteção para a cabeça; roupa; membros superiores; Proteção das vias respiratórias. 

b) Proteção para a cabeça; membros superiores e inferiores; tronco: vias 

respiratórias e cintos de segurança. 
c) Proteção das vias respiratórias e cintos de segurança; roupa; tronco; membros 

inferiores. 

d) Proteção para cabeça, vias respiratórias, cintos de segurança;  membros inferiores e 

superiores. 

 

23. Quando o empregado se recusa a utilizar o Equipamento de proteção Individual  

(EPI), o empregador deve: 

 

a) Explicar a importância do equipamento para o funcionário e deixar que ele decida se 

vai se proteger ou não. 

b) Ofertar o equipamento a titulo de fiscalização e não insistir quanto ao uso, pois cada 

um deve se responsabilizar por si mesmo.  

c) Suspender o empregado e descontar do salário o valor do equipamento que ele não 

quer utilizar e caso de reincidência, deixar de lado, pois a empresa já cumpriu  o seu 

papel. 

d) advertir e suspender num primeiro momento e, havendo reincidências, sofrer 

punições mais severas como a demissão por justa causa. 

 

24. Leia o texto baixo: 

 

HEMORRAGIA é a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, 

veia ou artéria. 

Aponte quais dos procedimentos abaixo devem ser realizados no caso de uma 

hemorragia. 

 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/justa_causa_empregado.htm
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I. Deitar a vítima imediatamente com a cabeça mais baixa que o corpo. 

II. Deixar a cabeça o mais levantada possível. 

III. Deixar o ferimento exposto evitando colocar compressas.  

IV. Cobrir o ferimento com compressa e comprimi-la com firmeza. 

V. Tranquilizar o acidentado se ele estiver consciente. 

VI. Suspender a ingestão de líquidos. 

VII. Oferecer água ou leite ao acidentado. 

 

As alternativas CORRETAS são: 

a) I, IV, V e VII        b) II, III, VI e VII       c) II, IV, V e VII        d) I, IV, V e VI     

 

25. Leia o texto abaixo: 

A convulsão é um tipo de ataque que ocorre por um distúrbio no cérebro (como se fosse 

um curto circuito). A vítima tem movimentos involuntários e desordenados e em geral, 

perda da consciência durante a convulsão. 

 

Os itens abaixo indicam o que deve ser realizado no Estado Pós-Convulsivo, EXCETO:  

  

a)Lateralizar a cabeça para que a saliva escorra, evitando engasgos; Observar se a 

respiração está adequada.  

b)Observe se a respiração está adequada, em seguida medique a vítima. 

c)Limpar as secreções salivares, com um pano ou papel, para facilitar a respiração; Se a 

vítima quiser dormir, deixe-a descansar de lado, enquanto aguarda o socorro. 

d)Não medique a vítima, mesmo que ela tenha os medicamentos, pois os reflexos não 

estão totalmente recuperados, e ela pode se afogar ao engolir o comprimido e a água. 

 

26. São deveres do servidor público municipal: 

 

I - desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que 

seja titular. 

II - Evitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. 

III - ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se 

materializam na adequada prestação dos serviços públicos. 

IV - ter respeito à hierarquia. 

V- ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao 

trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. 

VI– Evitar transtornos com seus superiores, deixando de comunicar todo e 

qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, desconsiderando as 

providências cabíveis. 

 

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

 

27. Aponte o procedimento correto ao servidor publico nos casos em que seus interesses 

pessoais possam conflitar com os interesses do Município ou de terceiros perante a 

Administração. 

a)Relatar imediatamente ao seu superior, ou se afastar da função. 

b) Buscar meios de resolver o problema sem envolver a administração. 

c) Deixar a cargo da administração e continuar a exercer a função, colocando em 

primeiro lugar seus interesses. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

7 
 

d) Evitar comentar o assunto e continuar em sua função buscando interesses próprios. 

 

28. A atenção e a prevenção de acidentes deve fazer parte da rotina diária do 

profissional, para sua própria segurança e a de terceiros. Ao desempenhar suas 

atividades, o profissional deve: 

a) Utilizar luvas somente ao manusear soluções corrosivas. 

b) Recolher seu equipamento de trabalho ao local adequado e para eles reservado. 

c) Manter embalagens de líquidos inflamáveis perto de fogões ou fornos. 

d) Usar EPI apenas em contato com a eletricidade. 

29. A segurança do trabalho propõe-se a combater: 

a) As doenças profissionais.  b) A segurança do chefe da repartição. 

c) Os acidentes domésticos.  d) Os acidentes de trabalho. 

 

30. A melhor forma de evitar a presença e a multiplicação de microrganismos é seguir 

corretamente todas as normas de higiene, armazenamento e conservação dos alimentos. 

Para isso, é preciso conhecer os tipos de alimentos: Perecíveis, Semi-perecíveis e Não-

perecíveis. 

Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE alimentos PERECÍVEIS: 

a) Frango, carnes, peixes, verduras, legumes, frutas, ovos e queijo fresco. 

b) Geléias, doce em pasta, doce em calda e queijo semi-curado. 

c) Arroz, feijão, fubá, açúcar, verduras e legumes. 

d) Frango, carnes, peixes, doce em pasta, doce em calda e queijo fresco. 

 

31. Quanto ao armazenamento dos alimentos, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Os produtos devem ficar afastados da parede e do chão para evitar a umidade e 

facilitar a ventilação. 

b) Guardar na frente da despensa os alimentos com prazo de validade maior para 

que sejam consumidos primeiro. 

c) Se estragar um alimento, retirar e limpar cuidadosamente o local para que outros não 

se contaminem. 

d) Guardar o material de limpeza longe dos alimentos. 

 

32. Assinale a alternativa que contém a CORRETA definição de limpeza: 

a) Processo que elimina microrganismos patogênicos em objetos inanimados com a 

exceção de esporos bacterianos. 

b) Processo que remove microrganismos patogênicos dos objetos, tornando o seguro 

para o manuseio. 

c) Processo para remoção de todo material estranho (sujeira, matéria orgânica ) de 

objetos ou superfícies. 

d) Processo que impede a multiplicação de um agente infeccioso específico no 

organismo. 

 

33. Os trabalhadores do serviço de limpeza devem utilizar equipamentos de proteção 

individual (EPI) uma vez que suas tarefas exigem cuidados especiais. Fazem parte dos 

equipamentos de proteção individual (EPI), EXCETO: 
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a) Avental.          b) luvas.          c) Calça comprida.          d) Máscara. 

34. A atenção e a prevenção de acidentes deve fazer parte da rotina diária do 

profissional, para sua própria segurança e a de terceiros. Ao desempenhar suas 

atividades, o Auxiliar de Serviços Gerais deve: 

a) Utilizar luvas somente ao manusear soluções corrosivas. 

b) Recolher seu equipamento de trabalho ao local adequado e para eles reservado. 

c) Manter embalagens de líquidos inflamáveis perto de fogões ou fornos. 

d) Usar carrinho de limpeza somente quando for realizar faxina. 

 

35. O Auxiliar de Serviços Gerais ao desempenhar suas atribuições necessita utilizar 

alguns produtos químicos, pois estes facilitam a limpeza e desinfecção de ambientes. Os 

produtos químicos podem apresentar algum risco para quem os manuseia, sendo 

necessário tomar algumas precauções como: 

 

a) Fazer as diluições com muito cuidado, evitando respingos de produtos 

concentrados, tanto no servidor como no ambiente onde está sendo feita a 

manipulação. 

b) Fazer as diluições sempre acrescentando água ao produto e não o contrário, com o 

uso de um dosador para proceder à diluição. 

c) Utilizar luvas apenas ao manusear produtos concentrados, pois podem causar 

irritação na pele, olhos e mucosas. 

d) Deve-se misturar os produtos de limpeza com o objetivo de aumentar a eficácia e 

facilitar a limpeza. 

 

36. Analise as assertivas correspondentes à ordem correta dos procedimentos para a 

limpeza de um departamento:  

1- Recolher as partículas maiores antes de iniciar a varredura. 

2- Iniciar a varredura úmida pelos cantos, do fundo para a porta da frente, com 

movimentos firmes e contínuos, a fim de remover as partículas maiores do piso (papéis, 

migalhas, cabelos e outros). 

3- Colocar água e produto de limpeza no balde, mergulhar o pano no balde, torcer o 

pano e colocar no rodo e passar no piso, trocando a água e lavando o pano sempre que 

necessário. 

4- Colocar luvas de borracha. 

5- Guardar os equipamentos e materiais de limpeza no local de armazenamento. 

6- Tirar o pó dos móveis com um pano úmido. 

a) 5, 1, 6, 4, 3 e 2.        b) 1, 2, 6, 4, 3 e 5.        c) 5, 1, 3, 4, 6 e 1.      d) 1, 2, 6, 5, 3 e 4. 

 

37. Para a desinfecção de frutas, verduras e legumes, somente é permitido o uso de 

produtos à base de cloro. Um destes produtos é o hipoclorito de sódio, que para a 

desinfecção de alimentos deve ser usado na proporção: 

 

a) 1% e 1,5%, para cada 1 Litro de água. b) 2% e 2,5%, para cada 1 Litro de água. 

c) 3% e 3,5%, para cada 1 Litro de água. d) 4% e 4,5%, para cada 1 Litro de água. 
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38. Reciclar significa transformar objetos materiais usados em novos produtos para o 

consumo. Assinale a alternativa correspondente ao processo de reciclagem de resíduos e 

lixo. 

 

a) Produção de lixo a partir do lixo. 

b) Reaproveitamento de materiais descartados. 

c) Recolhimento de materiais recicláveis. 

d) Despejo de lixo tóxico nos aterros sanitários. 

 

39. Em todos os ambientes, a limpeza deve ser constante para garantir a higiene, a boa 

aparência do local e consequentemente a saúde das pessoas. Quais produtos devem ser 

utilizados para a remoção de manchas em equipamentos fabricados com aço inox? 

 

a) Produtos à base de sódio.   b) Solventes. 

c) Produtos abrasivos.   d) Produtos à base de amônia. 

 

40. Analise a imagem. 

 

Da esquerda para a direita, temos os seguintes Equipamentos de Proteção Individual: 

a) Capacete, Luvas, Óculos, Fones de ouvido e Bota. 

b) Capacete, Luvas, Óculos, Fones de ouvido e Sapato. 

c) Chapéu protetor, Luvas, Óculos, Protetor Auricular e Sapato. 

d) Capacete, Luvas, Óculos, Protetor Auricular e Bota. 
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VIGIA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

RECOMEÇAR 
                                                          Paulo Roberto Gaefke 

 

Não importa onde você parou, 

em que momento da vida você cansou, 

o que importa é que sempre é possível 

e necessário "Recomeçar". 

 

Recomeçar é dar uma nova 

chance a si mesmo. 

É renovar as esperanças na vida 

e o mais importante: 

acreditar em você de novo. 

 

Sofreu muito nesse período? 

Foi aprendizado. 

Chorou muito? 

Foi limpeza da alma. 

Ficou com raiva das pessoas? 

Foi para perdoá-las um dia. 

Sentiu-se só por diversas vezes? 

É por que fechaste a porta até para os outros. 

Acreditou que tudo estava perdido? 

Era o início da tua melhora. 

 

Pois é! 

Agora é hora de iniciar, 

de pensar na luz, 

de encontrar prazer nas coisas simples de novo. 

 

Que tal um novo emprego? 

Uma nova profissão? 

Um corte de cabelo arrojado, diferente? 

Um novo curso, 

ou aquele velho desejo de aprender a pintar, 

desenhar, 

dominar o computador, 

ou qualquer outra coisa? 

 

Olha quanto desafio. 

Quanta coisa nova nesse mundão 

de meu Deus te esperando. 

 

(...) 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_roberto_gaefke/
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1. Podemos classificar o texto como uma: 

a) Narração  b)Crônica   c) Poesia  d)Argumentação  

2. A mensagem principal do texto é: 

a) Não importa onde você parou. 

b) Muita coisa no mundo está a sua espera. 

c) A vida é um aprendizado. 

d) Devemos sempre recomeçar. 

 

3. Segundo o texto, Recomeçar é: 

a) Dar-se uma nova chance. 

b) Renovar as esperanças na vida. 

c) Acreditar em si mesmo. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

4. Em “Um corte de cabelo arrojado” . A palavra em destaque é um: 

a) Adjetivo  b)Substantivo  c)Interjeição  d) Pronome 

 

5. A palavra PERÍODO é acentuada por que: 

a) Paroxítona terminada em O.  b) Proparoxítona. 

c) Paroxítona terminada em ODO.  d) Oxítona terminada em O. 

 

6. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas CORRETAMENTE. 

a) assucena, Juçara, cachaça 

b) abstenção, foiçe, freguesa 

c) exótica, carniça, vertigem 

d) pagem, ultrage, xampu 

 

7. Assinale a alternativa em que as palavras estão separadas silabicamente 

CORRETAMENTE: 

a) ba·ba·réu,  ba·buí·no, va·cuís·ta 

b) u·a·ça·í, ta·be·bui·a, ma·bi·ú  

c) kit· sch, ja·bu·ti·bo·ia, hac·pó·li·que 

d) ga·ba·tó·rio, fa·csi·mi·la·ção, e·briá·ti·co 
 

8. Quando Fátima nasceu, Pedro tinha 4 anos e George tinha 6 anos. Hoje a soma das 

três idades é de 49 anos. Então Fátima tem, hoje:  

 

a) 10 anos  b) 13 anos   c) 15 anos  d)17 anos  

 

9. A soma dos três primeiros números primos é: 

a) 9   b) 10   c) 11   d)12 

 

10. A soma da terça parte de um número com a metade desse mesmo número é igual 

500. Então, esse número é: 

 

a) 400   b) 500   c)600   d)700 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. Assinale a alternativa que demonstra uma atitude ética de um servidor público. 

 

a) Evite criticar os colegas de trabalho ou culpar alguém pelas costas. 

b) Mexer na mesa, nos pertences e documentos de trabalho dos colegas e do chefe. 

c) Procure saber de todas as dificuldades que os colegas passam para poder oferecer 

apoio. 

d) No trabalho em equipe procure superar os demais colegas, pois mostrará que é mais 

competente. 

 

12. O trecho: “A formação de uma consciência ética não envolve somente o profissional 

e a organização, mas toda a sociedade.” AFIRMA que: 

 

a) A ética é formada apenas pelo profissional. 

b) A ética é um empreendimento coletivo formado por profissional, organização e 

sociedade. 

c) A ética é formada apenas pela sociedade. 

d) A ética é formada apenas pela organização. 

 

13. Ética é o conjunto de normas morais pelas quais um profissional deve orientar seu 

comportamento na profissão que exerce. É uma virtude, que não pode ser separada da 

vida pessoal e profissional, sendo um conjunto de valores, que deve reger a vida de todo 

ser humano. 

Assinale a alternativa que NÃO se caracteriza como uma característica de um 

comportamento ético. 

 

a) Responsabilidade.          b) Honestidade.          c) Intolerância.          d) Integridade. 

 

14. A ética profissional decorre da própria natureza social do ser humano de que o bem 

de cada um seja necessariamente relacionado com o bem coletivo. Por isso o exercício 

de qualquer profissão na sociedade deve submeter-se às normas éticas decorrentes desse 

princípio orientador da responsabilidade de todos e de cada um, na busca do bem 

coletivo.  

A partir da leitura do texto, para o profissional para ter uma postura ética adequada, ele 

deve: 

a) Pensar somente nele mesmo, pois o que importa é o seu bem individual. 

b) Agir de acordo com as necessidades do outro, pensando no bem coletivo. 

c) Exercer autoridade sobre os demais colegas, com o objetivo de organizar a 

instituição. 

d) Agir priorizando suas necessidades individuais. 

 

15. A ética contribui para orientar o comportamento profissional de pessoas, grupos e 

instituições, refletindo seus valores. 

Neste sentido, pode-se AFIRMAR que: 

a) O comportamento de um funcionário não reflete a imagem da instituição. 

b) O comportamento do gestor da instituição não influi na sua imagem. 
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c) Os valores éticos de uma instituição são formados por todos os seus 

colaboradores. 

d) Alguns profissionais não influem na formação de valores, pois desempenham seus 

papéis de forma neutra. 

16. O acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da 

empresa. Equiparam-se aos acidentes de trabalho: 

 

I. O acidente que acontece quando você está prestando serviços por ordem da 

empresa fora do local de trabalho. 

II. O acidente que acontece quando você estiver em um momento de lazer. 

III. O acidente que acontece quando você estiver em viagem a serviço da empresa 

IV. O acidente que acontece no trajeto entre a casa e o trabalho ou do trabalho para 

casa. 

V. O acidente que acontece em seu domicilio. 

As opções CORRETAS são: 

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

 

17. Ao se dirigir a um órgão publico, o cidadão busca receber orientações e 

informações. Um Vigia de uma instituição pública, ao atender o visitante, deverá: 

 

a) Evitar fornecer orientações ou informações, para não comprometer sua função de 

vigilante. 

b) Quando abordado pelo cidadão o vigia deve ser educado, porém não lhe cabe 

oferecer nenhum tipo de informação. 

c) Prestar as informações solicitadas, encaminhando o cidadão para o local 

desejado. 

d) Manter-se com uma postura desconfiada e apreensiva. 

 

18. Cabe ao vigia de uma instituição pública realizar atribuições especificas de sua 

função.  É considerada uma atribuição específica do vigia: 

 

a) Conferir e arquivar pastas. 

b) Controlar o horário de entrada dos funcionários. 

c) Fiscalizar as áreas internas e externas do prédio sob sua vigilância. 

d) Fazer compras de materiais para a prefeitura. 

 

19. Chegando ao trabalho, o vigia encontra luzes acesas no interior do prédio, as quais 

deveriam estar desligadas. Aponte a atitude CORRETA a ser tomada pelo vigilante: 

 

a) Desligar e comunicar imediatamente a ocorrência ao seu chefe. 

b) Deixar ligada e comunicar o fato ao seu superior. 

c) Desligar e registrar no livro de ocorrência. 

d) Deixar ligada e registrar no livro de ocorrência. 

 

20. Ricardo é vigilante em um prédio da prefeitura e seu superior costuma lhe pedir que 

ele limpe a parte externa do prédio, assim como também que sirva café durante o 

expediente. Incomodado com a situação Ricardo procura resolver a questão e se recusa 
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a obedecer ao seu superior. Marque a alternativa que indica a atitude CORRETA a ser 

tomada pelo servidor sobre a situação apresentada no texto à cima: 

 

a) O vigilante deve receber um adicional em seu salário devido exercer outras funções. 

b) O vigilante deve procurar se retratar com seu superior, levando em consideração a 

hierarquia do cargo. 

c) O vigilante agiu corretamente, pois foi contratado para o desempenho de outras 

funções, entretanto deve manter-se equilibrado ao apresentar o caso ao seu 

superior. 

d) O vigilante deu motivos para ser substituído por outro servidor. 

 

21. Aponte o procedimento ERRADO no controle de acesso de veículos no interior de 

um prédio público: 

 

a) Registrar os dados de acordo com as normas estabelecidas. 

b) Observar as características do veículo, motorista e passageiros, assim como o 

comportamento e as atitudes dos mesmos. 

c) Não reter documentos de condutores. 

d) Não se faz obrigatório o registro dos dados de veículos e condutores conhecidos 

pelo vigilante. 

 

22. No final do expediente de trabalho de um vigilante, ele percebe que o vigia que irá 

assumir seu posto não chegou. Aponte o procedimento CORRETO a ser feito: 

 

a)  Deve chamar um substituto para não deixar seu posto vazio. 

b) Deve comunicar-se com seu superior para que sejam tomadas as providencias 

cabíveis. 

c) Deve trabalhar dobrado e ganhar pelas horas extras. 

d) Deve ir para sua casa já que cumpriu o seu horário de trabalho. 

23. A Ergonomia é uma ciência que procura um ajuste perfeito entre 

produtividade/conforto/segurança. Ela busca soluções para adaptar  

a) Patrão e empregado. 

b) As regras de convivência entre funcionários. 

c) O homem ao trabalho proposto. 

d) O ambiente de trabalho ao homem. 

 

24. Os Equipamento de proteção Individual (EPI) servem para evitar lesões ou 

minimizam a sua gravidade. Podemos classificar os E.P.I em quatro grupos. São eles: 

 

a) Proteção para a cabeça; roupa; membros superiores; Proteção das vias respiratórias. 

b) Proteção para a cabeça; membros superiores e inferiores; tronco: vias 

respiratórias e cintos de segurança. 
c) Proteção das vias respiratórias e cintos de segurança; roupa; tronco; membros 

inferiores. 

d) Proteção para cabeça, vias respiratórias, cintos de segurança;  membros inferiores e 

superiores. 

25. Quando o empregado se recusa a utilizar o Equipamento de proteção Individual  ( 

EPI) , o empregador deve: 
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a) Explicar a importância do equipamento para o funcionário e deixar que ele decida se 

vai se proteger ou não. 

b) Ofertar o equipamento a titulo de fiscalização e não insistir quanto ao uso, pois cada 

um deve se responsabilizar por si mesmo.  

c) Suspender o empregado e descontar do salário o valor do equipamento que ele não 

quer utilizar e caso de reincidência, deixar de lado, pois a empresa já cumpriu  o seu 

papel. 

d) advertir e suspender num primeiro momento e, havendo reincidências, sofrer 

punições mais severas como a demissão por justa causa. 

 

26. Leia o texto baixo: 

 

HEMORRAGIA é a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, 

veia ou artéria. 

Aponte quais dos procedimentos abaixo devem ser realizados no caso de uma 

hemorragia. 

 

I. Deitar a vítima imediatamente com a cabeça mais baixa que o corpo. 

II. Deixar a cabeça o mais levantada possível. 

III. Deixar o ferimento exposto evitando colocar compressas.  

IV. Cobrir o ferimento com compressa e comprimi-la com firmeza. 

V. Tranquilizar o acidentado se ele estiver consciente. 

VI. Suspender a ingestão de líquidos. 

VII. Oferecer água ou leite ao acidentado. 

 

As alternativas CORRETAS são: 

a) I, IV, V e VII        b) II, III, VI e VII       c) II, IV, V e VII        d) I, IV, V e VI     

 

27. Leia o texto abaixo: 

A convulsão é um tipo de ataque que ocorre por um distúrbio no cérebro (como se fosse 

um curto circuito). A vítima tem movimentos involuntários e desordenados e em geral, 

perda da consciência durante a convulsão. 

 

Os itens abaixo indicam o que deve ser realizado no Estado Pós-Convulsivo, EXCETO:  

  

a)Lateralizar a cabeça para que a saliva escorra, evitando engasgos; Observar se a 

respiração está adequada.  

b)Observe se a respiração está adequada, em seguida medique a vítima. 

c)Limpar as secreções salivares, com um pano ou papel, para facilitar a respiração; Se a 

vítima quiser dormir, deixe-a descansar de lado, enquanto aguarda o socorro. 

d)Não medique a vítima, mesmo que ela tenha os medicamentos, pois os reflexos não 

estão totalmente recuperados, e ela pode se afogar ao engolir o comprimido e a água. 

 

28. Leia o texto abaixo, em seguida aponte a opção CORRETA: 

          É de extrema importância conhecer e identificar bem o incêndio que se vai 

combater, antes de escolher o extintor, um erro na escolha pode tornar inútil o esforço 

de combater um incêndio, podendo até piorar a situação: aumentar ou espalhar ainda 

mais as chamas, ou criar novas causas de fogo (curtos-circuitos). 

          Materiais como madeira, papel, tecido, que se caracterizam por deixar, após a 

queima, resíduos como carvão e cinza devem ser combatidos com: 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/justa_causa_empregado.htm
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a) Extintores de H2O ou de Espuma. 

b) Extintores de Dióxido de carbono ou de Pó químico. 

c) Extintores de H2O ou de dióxido de carbono. 

d) Extintores de pó químico ou de dióxido de carbono. 

29. Sobre o Extintor a pó químico é possível AFIRMAR: 

a) O CO é armazenado sob alta pressão, no estado líquido, dentro de um cilindro 

resistente. Ao acionarmos a tecla de disparo, o CO2 entra em contato com a pressão 

atmosférica, passa do estado líquido para o gasoso e é expelido em direção às chamas. 

b) O agente extintor é o bicarbonato de sódio ou de potássio, substâncias que, ao 

entrarem em contato com altas temperaturas, liberam gás carbônico(CO2). 
c) A espuma é produzida a partir da mistura de duas soluções aquosas contidas no 

extintor: bicarbonato de sódio  e sulfato de alumínio. 

d) O propelente utilizado para impulsionar a água para fora do recipiente pode estar 

dentro dele  ou em uma ampola externa. 

 

30. O evento não-programado nem planejado que resulta em lesão, doença ou morte, 

dano ou outro tipo de perda, chamamos de : 

 

a) Incidente.          b) Acidente.           c)Perigo.           d) Risco. 

 

31. O vigilante do Patrimônio Público tem uma grande responsabilidade que é a de 

proteger os bens públicos. Portanto, para a segurança patrimonial se faz necessário: 

a) Somente haver vigilantes treinados. 

b) Equipamentos de segurança, mesmo que não tenham sido testados. 

c) Apenas o conhecimento dos manuais de segurança, por parte dos servidores. 

d) Conhecimento dos manuais de segurança e compromisso dos trabalhadores com 

a segurança da instituição. 

 

32. São deveres do servidor público municipal: 

 

I - desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que 

seja titular. 

II - Evitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. 

III - ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se 

materializam na adequada prestação dos serviços públicos. 

IV - ter respeito à hierarquia. 

V- ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao 

trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. 

VI– Evitar transtornos com seus superiores, deixando de comunicar todo e 

qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, desconsiderando as 

providências cabíveis. 

 

 

a) I, II, III e VI b) II, IV, V e VI c)  I, III, IV e V d) III, IV, V e VI 
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33. Aponte o procedimento correto ao servidor publico nos casos em que seus interesses 

pessoais possam conflitar com os interesses do Município ou de terceiros perante a 

Administração. 

a)Relatar imediatamente ao seu superior, ou se afastar da função. 

b) Buscar meios de resolver o problema sem envolver a administração. 

c) Deixar a cargo da administração e continuar a exercer a função, colocando em 

primeiro lugar seus interesses. 

d) Evitar comentar o assunto e continuar em sua função buscando interesses próprios. 

 

34. A atenção é muito importante para a função de vigilante, por isso algumas regras 

são necessárias serem observadas para evitar surpresas desagradáveis.  As Regras 

citadas abaixo podem salvar sua vida, do colega de trabalho bem como salvaguardar 

melhor o patrimônio, EXCETO.  

a) Cumprir rigorosamente as normas e procedimentos da instituição onde atua. 

b) Cada vigilante deverá permanecer em seu posto e evitar aglomerações tanto de 

pessoas comuns como vigilantes do mesmo grupo.  

c) Quando os vigilantes estão bem distribuídos, o poder de visão da área ou patrimônio 

será maior, proporcionando uma melhor salvaguarda do patrimônio. 

d) Ler em tempo hábil revista ou similar quando estiver no posto de serviço, 

utilizar  objetos sonoros com limite de tempo. O simples ato da leitura tira toda a 

atenção que deverá está voltada para a salvaguarda do posto. 

 

35. Os bens que correspondem aos terrenos e edificações (escolas, hospitais, sede do 

Poder Executivo e Legislativo), etc. chamamos de: 

 

a) Bens Móveis     b)Bens Imóveis   

c) Bens de Natureza Industrial  d) Bens tombados 

 

36. A atenção e a prevenção de acidentes deve fazer parte da rotina diária do 

profissional, para sua própria segurança e a de terceiros. Ao desempenhar suas 

atividades, o profissional deve: 

a) Utilizar luvas somente ao manusear soluções corrosivas. 

b) Recolher seu equipamento de trabalho ao local adequado e para eles reservado. 

c) Manter embalagens de líquidos inflamáveis perto de fogões ou fornos. 

d) Usar EPI apenas em contato com a eletricidade. 

37. Segundo a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), Ergonomia é: 

a) O estudo da adaptação do trabalho às características sociais e psicológicas do ser 

humano. 

b) O estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas 

do ser humano. 

c) O estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e culturais do ser 

humano. 

d) O estudo da adaptação do trabalho às características pessoais e psicológicas do ser 

humano. 

 

38. José está hoje encarregado de controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas no 

prédio da prefeitura. Perto do horário de almoço, uma pessoa se apresenta dizendo que 

precisa entrar urgentemente, pois já está atrasado para participar de uma reunião com o 

setor de licitação. José não consegue confirmar a reunião. Frente a esta situação, José: 
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a) permite a entrada. 

b) não acredita na pessoa e a retira do saguão. 

c) prende o documento da pessoa para averiguar. 

d) pede que a pessoa aguarde, e comunica-se com seu superior para pedir 

instruções. 

 

39. A segurança patrimonial é: 

a) O conjunto de atividades do ramo da segurança que tem como objetivo prevenir 

e reduzir perdas patrimoniais em uma determinada organização. 

b) Uma atividade do ramo da segurança que tem como objetivo prevenir e reduzir 

perdas patrimoniais em uma determinada organização. 

c) O conjunto de atividades do ramo da segurança que tem como objetivo evitar todas as  

perdas patrimoniais em uma determinada organização. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

40. A segurança do trabalho propõe-se a combater: 

a) As doenças profissionais.  b) A segurança do chefe da repartição. 

c) Os acidentes domésticos.  d) Os acidentes de trabalho. 
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MOTORISTA CNH “B” 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

RECOMEÇAR 
                                                          Paulo Roberto Gaefke 

 

Não importa onde você parou, 

em que momento da vida você cansou, 

o que importa é que sempre é possível 

e necessário "Recomeçar". 

 

Recomeçar é dar uma nova 

chance a si mesmo. 

É renovar as esperanças na vida 

e o mais importante: 

acreditar em você de novo. 

 

Sofreu muito nesse período? 

Foi aprendizado. 

Chorou muito? 

Foi limpeza da alma. 

Ficou com raiva das pessoas? 

Foi para perdoá-las um dia. 

Sentiu-se só por diversas vezes? 

É por que fechaste a porta até para os outros. 

Acreditou que tudo estava perdido? 

Era o início da tua melhora. 

 

Pois é! 

Agora é hora de iniciar, 

de pensar na luz, 

de encontrar prazer nas coisas simples de novo. 

 

Que tal um novo emprego? 

Uma nova profissão? 

Um corte de cabelo arrojado, diferente? 

Um novo curso, 

ou aquele velho desejo de aprender a pintar, 

desenhar, 

dominar o computador, 

ou qualquer outra coisa? 

 

Olha quanto desafio. 

Quanta coisa nova nesse mundão 

de meu Deus te esperando. 

 

(...) 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_roberto_gaefke/
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1. Podemos classificar o texto como uma: 

a) Narração  b)Crônica   c) Poesia  d)Argumentação  

2. A mensagem principal do texto é: 

a) Não importa onde você parou. 

b) Muita coisa no mundo está a sua espera. 

c) A vida é um aprendizado. 

d) Devemos sempre recomeçar. 

 

3. Segundo o texto, Recomeçar é: 

a) Dar-se uma nova chance. 

b) Renovar as esperanças na vida. 

c) Acreditar em si mesmo. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

4. Em “Um corte de cabelo arrojado” . A palavra em destaque é um: 

a) Adjetivo  b)Substantivo  c)Interjeição  d) Pronome 

 

5. A palavra PERÍODO é acentuada por que: 

a) Paroxítona terminada em O.  b) Proparoxítona. 

c) Paroxítona terminada em ODO.  d) Oxítona terminada em O. 

 

6. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas CORRETAMENTE. 

a) assucena, Juçara, cachaça 

b) abstenção, foiçe, freguesa 

c) exótica, carniça, vertigem 

d) pagem, ultrage, xampu 

 

7. Assinale a alternativa em que as palavras estão separadas silabicamente 

CORRETAMENTE: 

a) ba·ba·réu,  ba·buí·no, va·cuís·ta 

b) u·a·ça·í, ta·be·bui·a, ma·bi·ú  

c) kit· sch, ja·bu·ti·bo·ia, hac·pó·li·que 

d) ga·ba·tó·rio, fa·csi·mi·la·ção, e·briá·ti·co 
 

8. Quando Fátima nasceu, Pedro tinha 4 anos e George tinha 6 anos. Hoje a soma das 

três idades é de 49 anos. Então Fátima tem, hoje:  

 

a) 10 anos  b) 13 anos   c) 15 anos  d)17 anos  

 

9. A soma dos três primeiros números primos é: 

a) 9   b) 10   c) 11   d)12 

 

10. A soma da terça parte de um número com a metade desse mesmo número é igual 

500. Então, esse número é: 

 

a) 400   b) 500   c)600   d)700 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. Assinale a alternativa que demonstra uma atitude ética de um servidor público. 

 

a) Evite criticar os colegas de trabalho ou culpar alguém pelas costas. 

b) Mexer na mesa, nos pertences e documentos de trabalho dos colegas e do chefe. 

c) Procure saber de todas as dificuldades que os colegas passam para poder oferecer 

apoio. 

d) No trabalho em equipe procure superar os demais colegas, pois mostrará que é mais 

competente. 

 

12. O trecho: “A formação de uma consciência ética não envolve somente o profissional 

e a organização, mas toda a sociedade.” AFIRMA que: 

 

a) A ética é formada apenas pelo profissional. 

b) A ética é um empreendimento coletivo formado por profissional, organização e 

sociedade. 

c) A ética é formada apenas pela sociedade. 

d) A ética é formada apenas pela organização. 

 

13. Ética é o conjunto de normas morais pelas quais um profissional deve orientar seu 

comportamento na profissão que exerce. É uma virtude, que não pode ser separada da 

vida pessoal e profissional, sendo um conjunto de valores, que deve reger a vida de todo 

ser humano. 

Assinale a alternativa que NÃO se caracteriza como uma característica de um 

comportamento ético. 

 

a) Responsabilidade.          b) Honestidade.          c) Intolerância.          d) Integridade. 

 

14. A ética profissional decorre da própria natureza social do ser humano de que o bem 

de cada um seja necessariamente relacionado com o bem coletivo. Por isso o exercício 

de qualquer profissão na sociedade deve submeter-se às normas éticas decorrentes desse 

princípio orientador da responsabilidade de todos e de cada um, na busca do bem 

coletivo.  

A partir da leitura do texto, para o profissional para ter uma postura ética adequada, ele 

deve: 

a) Pensar somente nele mesmo, pois o que importa é o seu bem individual. 

b) Agir de acordo com as necessidades do outro, pensando no bem coletivo. 

c) Exercer autoridade sobre os demais colegas, com o objetivo de organizar a 

instituição. 

d) Agir priorizando suas necessidades individuais. 

 

15. A ética contribui para orientar o comportamento profissional de pessoas, grupos e 

instituições, refletindo seus valores. 

Neste sentido, pode-se AFIRMAR que: 

a) O comportamento de um funcionário não reflete a imagem da instituição. 

b) O comportamento do gestor da instituição não influi na sua imagem. 
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c) Os valores éticos de uma instituição são formados por todos os seus 

colaboradores. 

d) Alguns profissionais não influem na formação de valores, pois desempenham seus 

papéis de forma neutra. 

 

16. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, art. 61, parágrafo 1º, onde não 

existir sinalização regulamentadora, nas vias urbanas a velocidade máxima será de: 

a) sessenta quilômetros por hora, nas vias locais. 

b) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras. 

c) trinta quilômetros por hora, nas vias arteriais. 

d) noventa quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido. 

 

17. Os acidentes acontecem nas ruas e estradas, impedindo ou dificultando a passagem 

normal dos outros veículos, por isso é fundamental fazer a sinalização correta do local a 

fim de evitar maiores danos. 

Segundo a ABRAMET (2005), algumas regras são fundamentais para você fazer a 

sinalização do acidente. Assinale a alternativa que não se refere a uma conduta correta 

em caso de acidente. 

a) Iniciar a sinalização em um ponto em que os motoristas possam ver o acidente. 

b) Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. 

c) Manter o tráfego fluindo. 

d) Sinalizar o local do acidente. 

 

18. Os princípios de incêndios e os incêndios de mínimas proporções podem ser 

facilmente controlados com o uso correto do extintor.  Assinale a alternativa incorreta 

em relação ao uso do seu extintor: 

a) Mantenha o extintor em pé, na posição vertical. 

b) Quebre o lacre e acione o gatilho. 

c) Dirija o jato para a base das chamas e não para o meio do fogo. 

d) Faça movimentos em forma de vai-e-vem, cobrindo toda a área em chamas. 

 

19. Assinale a alternativa que contém uma das exigências para se obter Carteira 

Nacional de Habilitação nas categorias D e E. 

a) Possuir mais de dezoito anos de idade. 

b) Ser maior de vinte e um anos de idade. 

c) Estar habilitado na categoria A pelo período mínimo de um ano. 

d) Estar habilitado na categoria B pelo período mínimo de um ano e não ter cometido 

infração grave ou gravíssima. 

 

20. Assinale a alternativa que contém um exemplo de infração de trânsito cometida pelo 

proprietário do automóvel, mesmo que ele não esteja conduzindo o veículo: 

a) Permitir que pessoa não habilitada tome posse do veículo e passe a conduzi-lo na 

via. 

b) Proibir que pessoa habilitada em outra categoria, que não aquela do veículo, passe a 

conduzi-lo. 

c) Estacionar em esquinas ou a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via 

transversal. 

d) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. 
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21. A aquaplanagem ou hidroplanagem de um veículo significa a perda de aderência dos 

pneus no solo pela formação de uma camada de água na pista. Para evitar que o veículo 

flutue na água e fique sem controle, o condutor deve: 

a) mover com habilidade a direção para a esquerda e para a direita, para navegar o 

veículo sobre a poça de água. 

b) colocar correntes no par de rodas motrizes. 

c) aumentar a velocidade do veículo para passar rapidamente pela poça de água. 

d) segurar firme a direção, reduzir a velocidade do veículo e nunca frear ou fazer 

movimentos bruscos. 

 

22. Antes de efetuar uma ultrapassagem, o condutor deve certificar-se de que: 

a) O condutor que venha atrás tenha começado uma manobra para ultrapassá-lo, assim 

ambos ultrapassam juntos. 

b) Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de 

ultrapassar um terceiro. 

c) A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua 

manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha no mesmo sentido. 

d) Existe uma distância segura entre o seu veículo e o que vem atrás. 

 

23. Em relação às normas gerais de circulação e conduta, assinale a alternativa 

ERRADA. 

 

a) O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode 

executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão 

cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. 

b) Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno 

deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá 

aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.  

c) Nas interseções e suas proximidades, o condutor deve efetuar ultrapassagem 

certificando-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via 

que o seguem. 

d) Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via, o condutor deverá, ao sair da 

via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e 

executar sua manobra no menor espaço possível. 

 

24. O Código de Trânsito Brasileiro foi instituído em 23 de setembro de 1997, por: 

a) Um Decreto     b) Uma Deliberação     c) Um Decreto-Lei      d) Uma Lei 

 

25. Os sinais de trânsito classificam-se em: 

a) Regulamentação, advertência, especial, diagramada longitudinal, seccionada, curva, 

lateral e central. 

b) Indicação, localização, verticais, horizontais, lateral e central. 

c) Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, 

gestos do agente de trânsito e do condutor. 

d) Verticais, horizontais, indicação, localização, luminosos, sonoros, gestos do agente 

de trânsito e do condutor. 
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26. Para dirigir defensivamente é necessário conhecer os tipos de paradas dos veículos, 

o tempo e a distância para cada uma delas. A distância que o veículo percorre desde o 

momento que você vê a situação de perigo, até o momento em que pisa no freio é 

chamada de: 

a) Distância de frenagem.  b) Distância de reação. 

c) Distância de seguimento.  d) Distância de parada. 

 

27. O sistema elétrico afeta diretamente a segurança do veículo, porque dele depende o 

bom funcionamento dos faróis, das luzes de sinalização, da buzina e até o bom 

funcionamento do motor. Assinale a alternativa que contém apenas componentes do 

sistema elétrico de um veículo: 

 

a) Platô, disco de fricção e rolamento.   

b) Radiador e catalisador. 

c) Ventilador, bomba d'água e mangueira rígida. 

d) Alternador, bateria e distribuidor. 

 

28. Queimaduras são lesões decorrentes da ação do calor excessivo, do ataque de 

produtos químicos corrosivos, líquidos e vapores, podendo também ocorrer pelo frio 

intenso e por radiação, inclusive solar e elétrica. Indique a alternativa que contém uma 

característica da queimadura de segundo grau. 

 

a) Lesão de camadas superficiais da pele. 

b) Destruição da pele atingindo os tecidos mais profundos. 

c) Destruição da pele podendo atingir os ossos. 

d) Lesão de camadas profundas da pele. 

 

29. Analise a imagem a seguir. 

 

Neste cruzamento, há um exemplo de: 

a) Prioridade de passagem para o veículo que trafega pela avenida, respeitadas as 

demais normas de circulação. 

b) Prioridade de passagem para as motocicletas por serem menores, respeitadas as 

demais normas de circulação. 

c) Prioridade de passagem para o veículo precedido de batedores, respeitadas as 

demais normas de circulação. 

d) Prioridade de passagem para os veículos que estiverem a direita do condutor, 

respeitadas as demais normas de circulação. 
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30. É considerada uma infração de trânsito GRAVE: 

a) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais 

veículos. 

b) Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, 

ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, 

acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. 

c) Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e 

os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, 

a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo. 

d) Deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinquenta centímetros ao passar 

ou ultrapassar bicicletas.  

 

31. Condições adversas são todos aqueles fatores que podem prejudicar o seu real 

desempenho no ato de dirigir, tornando maior a possibilidade de um acidente de 

trânsito. São consideradas algumas condições adversas da VIA, APENAS: 

a) curvas, aclives e declives, pneus gastos, tipo de pavimentação, largura da pista, 

desníveis, acostamento, buracos, fumaça e obras na pista. 

b) curvas, aclives e declives, pneus gastos, tipo de pavimentação, largura da pista, 

desníveis, acostamento, fadiga, fumaça e obras na pista. 

c) curvas, aclives e declives, pneus gastos, tipo de pavimentação, largura da pista, 

desníveis, acostamento, fadiga, fumaça, preocupações e obras na pista. 

d) curvas, aclives e declives, tipo de pavimentação, largura da pista, desníveis, 

acostamento, buracos, desvios e obras na pista. 

 

32. A circulação pela contramão em via de mão dupla é possível somente: 

a) Quando houver pouca movimentação de veículos na via em sentido contrário. 

b) Nos trechos afastados dos cruzamentos. 

c) Quando for ultrapassar outro veículo e, somente, pelo espaço necessário a esse 

fim. 

d) Quando a sinalização permitir. 

 

33. Ao se aproximar de um cruzamento, independentemente de existir sinalização, uma 

forma segura de agir é: 

a) Redobrar a atenção e manter a mesma velocidade. 

b) Redobrar a atenção aumentar a velocidade para passar rápido. 

c) Redobrar a atenção e reduzir a velocidade. 

d) Redobrar a atenção e acionar as luzes de emergência. 

 

34. A pista de rolamento é a parte da via normalmente utilizada para a circulação de 

veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às 

calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais. Numa pista de rolamento com várias faixas de 

trânsito no mesmo sentido, são destinadas aos veículos de maior velocidade e à 

ultrapassagem as faixas?  

a) Próximas ao acostamento.  b) Do centro.      c) Da direita.      d) Da esquerda.  
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35. O pisca - alerta é um importante instrumento de sinalização presente em todos os 

veículos, devendo ser usado apenas em situações específicas. 

Assinale a situação em que é PROIBIDO usar o pisca - alerta. 

a) Em caso de congestionamento. 

b) Quando o veículo estiver imobilizado em local perigoso. 

c) Quando a sinalização da via determinar. 

d) Em situações de emergência. 

 

36. Segundo a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), Ergonomia é: 

a) O estudo da adaptação do trabalho às características sociais e psicológicas do ser 

humano. 

b) O estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas 

do ser humano. 

c) O estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e culturais do ser 

humano. 

d) O estudo da adaptação do trabalho às características pessoais e psicológicas do ser 

humano. 

 

37. São deveres do servidor público municipal: 

 

I - desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que 

seja titular. 

II - Evitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. 

III - ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se 

materializam na adequada prestação dos serviços públicos. 

IV - ter respeito à hierarquia. 

V- ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao 

trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. 

VI– Evitar transtornos com seus superiores, deixando de comunicar todo e qualquer ato 

ou fato contrário ao interesse público, desconsiderando as providências cabíveis. 

 

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

 

38. Leia o texto abaixo, em seguida aponte a opção CORRETA: 

          É de extrema importância conhecer e identificar bem o incêndio que se vai 

combater, antes de escolher o extintor, um erro na escolha pode tornar inútil o esforço 

de combater um incêndio, podendo até piorar a situação: aumentar ou espalhar ainda 

mais as chamas, ou criar novas causas de fogo (curtos-circuitos). 

          Materiais como madeira, papel, tecido, que se caracterizam por deixar, após a 

queima, resíduos como carvão e cinza devem ser combatidos com: 

 

a) Extintores de H2O ou de Espuma. 

b) Extintores de Dióxido de carbono ou de Pó químico. 

c) Extintores de H2O ou de dióxido de carbono. 

d) Extintores de pó químico ou de dióxido de carbono. 
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39. Sobre o Extintor a pó químico é possível AFIRMAR: 

a) O CO é armazenado sob alta pressão, no estado líquido, dentro de um cilindro 

resistente. Ao acionarmos a tecla de disparo, o CO2 entra em contato com a pressão 

atmosférica, passa do estado líquido para o gasoso e é expelido em direção às chamas. 

b) O agente extintor é o bicarbonato de sódio ou de potássio, substâncias que, ao 

entrarem em contato com altas temperaturas, liberam gás carbônico(CO2). 
c) A espuma é produzida a partir da mistura de duas soluções aquosas contidas no 

extintor: bicarbonato de sódio  e sulfato de alumínio. 

d) O propelente utilizado para impulsionar a água para fora do recipiente pode estar 

dentro dele ou em uma ampola externa. 

 

40. . Leia o texto baixo: 

 

HEMORRAGIA é a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, 

veia ou artéria. 

Aponte quais dos procedimentos abaixo devem ser realizados no caso de uma 

hemorragia. 

 

I. Deitar a vítima imediatamente com a cabeça mais baixa que o corpo. 

II. Deixar a cabeça o mais levantada possível. 

III. Deixar o ferimento exposto evitando colocar compressas.  

IV. Cobrir o ferimento com compressa e comprimi-la com firmeza. 

V. Tranquilizar o acidentado se ele estiver consciente. 

VI. Suspender a ingestão de líquidos. 

VII. Oferecer água ou leite ao acidentado. 

 

As alternativas CORRETAS são: 

a) I, IV, V e VII        b) II, III, VI e VII       c) II, IV, V e VII        d) I, IV, V e VI     
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MOTORISTA CNH “D” 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

RECOMEÇAR 
                                                          Paulo Roberto Gaefke 

 

Não importa onde você parou, 

em que momento da vida você cansou, 

o que importa é que sempre é possível 

e necessário "Recomeçar". 

 

Recomeçar é dar uma nova 

chance a si mesmo. 

É renovar as esperanças na vida 

e o mais importante: 

acreditar em você de novo. 

 

Sofreu muito nesse período? 

Foi aprendizado. 

Chorou muito? 

Foi limpeza da alma. 

Ficou com raiva das pessoas? 

Foi para perdoá-las um dia. 

Sentiu-se só por diversas vezes? 

É por que fechaste a porta até para os outros. 

Acreditou que tudo estava perdido? 

Era o início da tua melhora. 

 

Pois é! 

Agora é hora de iniciar, 

de pensar na luz, 

de encontrar prazer nas coisas simples de novo. 

 

Que tal um novo emprego? 

Uma nova profissão? 

Um corte de cabelo arrojado, diferente? 

Um novo curso, 

ou aquele velho desejo de aprender a pintar, 

desenhar, 

dominar o computador, 

ou qualquer outra coisa? 

 

Olha quanto desafio. 

Quanta coisa nova nesse mundão 

de meu Deus te esperando. 

 

(...) 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_roberto_gaefke/
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1. Podemos classificar o texto como uma: 

a) Narração  b)Crônica   c) Poesia  d)Argumentação  

2. A mensagem principal do texto é: 

a) Não importa onde você parou. 

b) Muita coisa no mundo está a sua espera. 

c) A vida é um aprendizado. 

d) Devemos sempre recomeçar. 

 

3. Segundo o texto, Recomeçar é: 

a) Dar-se uma nova chance. 

b) Renovar as esperanças na vida. 

c) Acreditar em si mesmo. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

4. Em “Um corte de cabelo arrojado” . A palavra em destaque é um: 

a) Adjetivo  b)Substantivo  c)Interjeição  d) Pronome 

 

5. A palavra PERÍODO é acentuada por que: 

a) Paroxítona terminada em O.  b) Proparoxítona. 

c) Paroxítona terminada em ODO.  d) Oxítona terminada em O. 

 

6. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas CORRETAMENTE. 

a) assucena, Juçara, cachaça 

b) abstenção, foiçe, freguesa 

c) exótica, carniça, vertigem 

d) pagem, ultrage, xampu 

 

7. Assinale a alternativa em que as palavras estão separadas silabicamente 

CORRETAMENTE: 

a) ba·ba·réu,  ba·buí·no, va·cuís·ta 

b) u·a·ça·í, ta·be·bui·a, ma·bi·ú  

c) kit· sch, ja·bu·ti·bo·ia, hac·pó·li·que 

d) ga·ba·tó·rio, fa·csi·mi·la·ção, e·briá·ti·co 
 

8. Quando Fátima nasceu, Pedro tinha 4 anos e George tinha 6 anos. Hoje a soma das 

três idades é de 49 anos. Então Fátima tem, hoje:  

 

a) 10 anos  b) 13 anos   c) 15 anos  d)17 anos  

 

9. A soma dos três primeiros números primos é: 

a) 9   b) 10   c) 11   d)12 

 

10. A soma da terça parte de um número com a metade desse mesmo número é igual 

500. Então, esse número é: 

 

a) 400   b) 500   c)600   d)700 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. Assinale a alternativa que demonstra uma atitude ética de um servidor público. 

 

a) Evite criticar os colegas de trabalho ou culpar alguém pelas costas. 

b) Mexer na mesa, nos pertences e documentos de trabalho dos colegas e do chefe. 

c) Procure saber de todas as dificuldades que os colegas passam para poder oferecer 

apoio. 

d) No trabalho em equipe procure superar os demais colegas, pois mostrará que é mais 

competente. 

 

12. O trecho: “A formação de uma consciência ética não envolve somente o profissional 

e a organização, mas toda a sociedade.” AFIRMA que: 

 

a) A ética é formada apenas pelo profissional. 

b) A ética é um empreendimento coletivo formado por profissional, organização e 

sociedade. 

c) A ética é formada apenas pela sociedade. 

d) A ética é formada apenas pela organização. 

 

13. Ética é o conjunto de normas morais pelas quais um profissional deve orientar seu 

comportamento na profissão que exerce. É uma virtude, que não pode ser separada da 

vida pessoal e profissional, sendo um conjunto de valores, que deve reger a vida de todo 

ser humano. 

Assinale a alternativa que NÃO se caracteriza como uma característica de um 

comportamento ético. 

 

a) Responsabilidade.          b) Honestidade.          c) Intolerância.          d) Integridade. 

 

14. A ética profissional decorre da própria natureza social do ser humano de que o bem 

de cada um seja necessariamente relacionado com o bem coletivo. Por isso o exercício 

de qualquer profissão na sociedade deve submeter-se às normas éticas decorrentes desse 

princípio orientador da responsabilidade de todos e de cada um, na busca do bem 

coletivo.  

A partir da leitura do texto, para o profissional para ter uma postura ética adequada, ele 

deve: 

a) Pensar somente nele mesmo, pois o que importa é o seu bem individual. 

b) Agir de acordo com as necessidades do outro, pensando no bem coletivo. 

c) Exercer autoridade sobre os demais colegas, com o objetivo de organizar a 

instituição. 

d) Agir priorizando suas necessidades individuais. 

 

15. A ética contribui para orientar o comportamento profissional de pessoas, grupos e 

instituições, refletindo seus valores. 

Neste sentido, pode-se AFIRMAR que: 

a) O comportamento de um funcionário não reflete a imagem da instituição. 

b) O comportamento do gestor da instituição não influi na sua imagem. 
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c) Os valores éticos de uma instituição são formados por todos os seus 

colaboradores. 

d) Alguns profissionais não influem na formação de valores, pois desempenham seus 

papéis de forma neutra. 

 

16. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, art. 61, parágrafo 1º, onde não 

existir sinalização regulamentadora, nas vias urbanas a velocidade máxima será de: 

a) sessenta quilômetros por hora, nas vias locais. 

b) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras. 

c) trinta quilômetros por hora, nas vias arteriais. 

d) noventa quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido. 

 

17. Os acidentes acontecem nas ruas e estradas, impedindo ou dificultando a passagem 

normal dos outros veículos, por isso é fundamental fazer a sinalização correta do local a 

fim de evitar maiores danos. 

Segundo a ABRAMET (2005), algumas regras são fundamentais para você fazer a 

sinalização do acidente. Assinale a alternativa que não se refere a uma conduta correta 

em caso de acidente. 

a) Iniciar a sinalização em um ponto em que os motoristas possam ver o acidente. 

b) Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. 

c) Manter o tráfego fluindo. 

d) Sinalizar o local do acidente. 

 

18. Os princípios de incêndios e os incêndios de mínimas proporções podem ser 

facilmente controlados com o uso correto do extintor.  Assinale a alternativa incorreta 

em relação ao uso do seu extintor: 

a) Mantenha o extintor em pé, na posição vertical. 

b) Quebre o lacre e acione o gatilho. 

c) Dirija o jato para a base das chamas e não para o meio do fogo. 

d) Faça movimentos em forma de vai-e-vem, cobrindo toda a área em chamas. 

 

19. Assinale a alternativa que contém uma das exigências para se obter Carteira 

Nacional de Habilitação nas categorias D e E. 

a) Possuir mais de dezoito anos de idade. 

b) Ser maior de vinte e um anos de idade. 

c) Estar habilitado na categoria A pelo período mínimo de um ano. 

d) Estar habilitado na categoria B pelo período mínimo de um ano e não ter cometido 

infração grave ou gravíssima. 

 

20. Assinale a alternativa que contém um exemplo de infração de trânsito cometida pelo 

proprietário do automóvel, mesmo que ele não esteja conduzindo o veículo: 

a) Permitir que pessoa não habilitada tome posse do veículo e passe a conduzi-lo na 

via. 

b) Proibir que pessoa habilitada em outra categoria, que não aquela do veículo, passe a 

conduzi-lo. 

c) Estacionar em esquinas ou a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via 

transversal. 

d) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. 
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21. A aquaplanagem ou hidroplanagem de um veículo significa a perda de aderência dos 

pneus no solo pela formação de uma camada de água na pista. Para evitar que o veículo 

flutue na água e fique sem controle, o condutor deve: 

a) mover com habilidade a direção para a esquerda e para a direita, para navegar o 

veículo sobre a poça de água. 

b) colocar correntes no par de rodas motrizes. 

c) aumentar a velocidade do veículo para passar rapidamente pela poça de água. 

d) segurar firme a direção, reduzir a velocidade do veículo e nunca frear ou fazer 

movimentos bruscos. 

 

22. Antes de efetuar uma ultrapassagem, o condutor deve certificar-se de que: 

a) O condutor que venha atrás tenha começado uma manobra para ultrapassá-lo, assim 

ambos ultrapassam juntos. 

b) Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de 

ultrapassar um terceiro. 

c) A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua 

manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha no mesmo sentido. 

d) Existe uma distância segura entre o seu veículo e o que vem atrás. 

 

23. Em relação às normas gerais de circulação e conduta, assinale a alternativa 

ERRADA. 

 

a) O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode 

executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão 

cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. 

b) Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno 

deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá 

aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.  

c) Nas interseções e suas proximidades, o condutor deve efetuar ultrapassagem 

certificando-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via 

que o seguem. 

d) Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via, o condutor deverá, ao sair da 

via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e 

executar sua manobra no menor espaço possível. 

 

24. O Código de Trânsito Brasileiro foi instituído em 23 de setembro de 1997, por: 

a) Um Decreto     b) Uma Deliberação     c) Um Decreto-Lei      d) Uma Lei 

 

25. Os sinais de trânsito classificam-se em: 

a) Regulamentação, advertência, especial, diagramada longitudinal, seccionada, curva, 

lateral e central. 

b) Indicação, localização, verticais, horizontais, lateral e central. 

c) Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, 

gestos do agente de trânsito e do condutor. 

d) Verticais, horizontais, indicação, localização, luminosos, sonoros, gestos do agente 

de trânsito e do condutor. 
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26. Para dirigir defensivamente é necessário conhecer os tipos de paradas dos veículos, 

o tempo e a distância para cada uma delas. A distância que o veículo percorre desde o 

momento que você vê a situação de perigo, até o momento em que pisa no freio é 

chamada de: 

a) Distância de frenagem.  b) Distância de reação. 

c) Distância de seguimento.  d) Distância de parada. 

 

27. O sistema elétrico afeta diretamente a segurança do veículo, porque dele depende o 

bom funcionamento dos faróis, das luzes de sinalização, da buzina e até o bom 

funcionamento do motor. Assinale a alternativa que contém apenas componentes do 

sistema elétrico de um veículo: 

 

a) Platô, disco de fricção e rolamento.   

b) Radiador e catalisador. 

c) Ventilador, bomba d'água e mangueira rígida. 

d) Alternador, bateria e distribuidor. 

 

28. Queimaduras são lesões decorrentes da ação do calor excessivo, do ataque de 

produtos químicos corrosivos, líquidos e vapores, podendo também ocorrer pelo frio 

intenso e por radiação, inclusive solar e elétrica. Indique a alternativa que contém uma 

característica da queimadura de segundo grau. 

 

a) Lesão de camadas superficiais da pele. 

b) Destruição da pele atingindo os tecidos mais profundos. 

c) Destruição da pele podendo atingir os ossos. 

d) Lesão de camadas profundas da pele. 

 

29. Analise a imagem a seguir. 

 

Neste cruzamento, há um exemplo de: 

a) Prioridade de passagem para o veículo que trafega pela avenida, respeitadas as 

demais normas de circulação. 

b) Prioridade de passagem para as motocicletas por serem menores, respeitadas as 

demais normas de circulação. 

c) Prioridade de passagem para o veículo precedido de batedores, respeitadas as 

demais normas de circulação. 

d) Prioridade de passagem para os veículos que estiverem a direita do condutor, 

respeitadas as demais normas de circulação. 
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30. É considerada uma infração de trânsito GRAVE: 

a) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais 

veículos. 

b) Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, 

ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, 

acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. 

c) Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e 

os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, 

a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo. 

d) Deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinquenta centímetros ao passar 

ou ultrapassar bicicletas.  

 

31. Condições adversas são todos aqueles fatores que podem prejudicar o seu real 

desempenho no ato de dirigir, tornando maior a possibilidade de um acidente de 

trânsito. São consideradas algumas condições adversas da VIA, APENAS: 

a) curvas, aclives e declives, pneus gastos, tipo de pavimentação, largura da pista, 

desníveis, acostamento, buracos, fumaça e obras na pista. 

b) curvas, aclives e declives, pneus gastos, tipo de pavimentação, largura da pista, 

desníveis, acostamento, fadiga, fumaça e obras na pista. 

c) curvas, aclives e declives, pneus gastos, tipo de pavimentação, largura da pista, 

desníveis, acostamento, fadiga, fumaça, preocupações e obras na pista. 

d) curvas, aclives e declives, tipo de pavimentação, largura da pista, desníveis, 

acostamento, buracos, desvios e obras na pista. 

 

32. A circulação pela contramão em via de mão dupla é possível somente: 

a) Quando houver pouca movimentação de veículos na via em sentido contrário. 

b) Nos trechos afastados dos cruzamentos. 

c) Quando for ultrapassar outro veículo e, somente, pelo espaço necessário a esse 

fim. 

d) Quando a sinalização permitir. 

 

33. Ao se aproximar de um cruzamento, independentemente de existir sinalização, uma 

forma segura de agir é: 

a) Redobrar a atenção e manter a mesma velocidade. 

b) Redobrar a atenção aumentar a velocidade para passar rápido. 

c) Redobrar a atenção e reduzir a velocidade. 

d) Redobrar a atenção e acionar as luzes de emergência. 

 

34. A pista de rolamento é a parte da via normalmente utilizada para a circulação de 

veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às 

calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais. Numa pista de rolamento com várias faixas de 

trânsito no mesmo sentido, são destinadas aos veículos de maior velocidade e à 

ultrapassagem as faixas?  

a) Próximas ao acostamento.  b) Do centro.      c) Da direita.      d) Da esquerda.  
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35. O pisca - alerta é um importante instrumento de sinalização presente em todos os 

veículos, devendo ser usado apenas em situações específicas. 

Assinale a situação em que é PROIBIDO usar o pisca - alerta. 

a) Em caso de congestionamento. 

b) Quando o veículo estiver imobilizado em local perigoso. 

c) Quando a sinalização da via determinar. 

d) Em situações de emergência. 

 

36. Segundo a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), Ergonomia é: 

a) O estudo da adaptação do trabalho às características sociais e psicológicas do ser 

humano. 

b) O estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas 

do ser humano. 

c) O estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e culturais do ser 

humano. 

d) O estudo da adaptação do trabalho às características pessoais e psicológicas do ser 

humano. 

 

37. São deveres do servidor público municipal: 

 

I - desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que 

seja titular. 

II - Evitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. 

III - ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se 

materializam na adequada prestação dos serviços públicos. 

IV - ter respeito à hierarquia. 

V- ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao 

trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. 

VI– Evitar transtornos com seus superiores, deixando de comunicar todo e qualquer ato 

ou fato contrário ao interesse público, desconsiderando as providências cabíveis. 

 

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

 

38. Leia o texto abaixo, em seguida aponte a opção CORRETA: 

          É de extrema importância conhecer e identificar bem o incêndio que se vai 

combater, antes de escolher o extintor, um erro na escolha pode tornar inútil o esforço 

de combater um incêndio, podendo até piorar a situação: aumentar ou espalhar ainda 

mais as chamas, ou criar novas causas de fogo (curtos-circuitos). 

          Materiais como madeira, papel, tecido, que se caracterizam por deixar, após a 

queima, resíduos como carvão e cinza devem ser combatidos com: 

 

a) Extintores de H2O ou de Espuma. 

b) Extintores de Dióxido de carbono ou de Pó químico. 

c) Extintores de H2O ou de dióxido de carbono. 

d) Extintores de pó químico ou de dióxido de carbono. 
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39. Sobre o Extintor a pó químico é possível AFIRMAR: 

a) O CO é armazenado sob alta pressão, no estado líquido, dentro de um cilindro 

resistente. Ao acionarmos a tecla de disparo, o CO2 entra em contato com a pressão 

atmosférica, passa do estado líquido para o gasoso e é expelido em direção às chamas. 

b) O agente extintor é o bicarbonato de sódio ou de potássio, substâncias que, ao 

entrarem em contato com altas temperaturas, liberam gás carbônico(CO2). 
c) A espuma é produzida a partir da mistura de duas soluções aquosas contidas no 

extintor: bicarbonato de sódio  e sulfato de alumínio. 

d) O propelente utilizado para impulsionar a água para fora do recipiente pode estar 

dentro dele ou em uma ampola externa. 

 

40. . Leia o texto baixo: 

 

HEMORRAGIA é a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, 

veia ou artéria. 

Aponte quais dos procedimentos abaixo devem ser realizados no caso de uma 

hemorragia. 

 

I. Deitar a vítima imediatamente com a cabeça mais baixa que o corpo. 

II. Deixar a cabeça o mais levantada possível. 

III. Deixar o ferimento exposto evitando colocar compressas.  

IV. Cobrir o ferimento com compressa e comprimi-la com firmeza. 

V. Tranquilizar o acidentado se ele estiver consciente. 

VI. Suspender a ingestão de líquidos. 

VII. Oferecer água ou leite ao acidentado. 

 

As alternativas CORRETAS são: 

a) I, IV, V e VII        b) II, III, VI e VII       c) II, IV, V e VII        d) I, IV, V e VI     
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OPERADOR DE MÁQUNAS PESADAS 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

RECOMEÇAR 
                                                          Paulo Roberto Gaefke 

 

Não importa onde você parou, 

em que momento da vida você cansou, 

o que importa é que sempre é possível 

e necessário "Recomeçar". 

 

Recomeçar é dar uma nova 

chance a si mesmo. 

É renovar as esperanças na vida 

e o mais importante: 

acreditar em você de novo. 

 

Sofreu muito nesse período? 

Foi aprendizado. 

Chorou muito? 

Foi limpeza da alma. 

Ficou com raiva das pessoas? 

Foi para perdoá-las um dia. 

Sentiu-se só por diversas vezes? 

É por que fechaste a porta até para os outros. 

Acreditou que tudo estava perdido? 

Era o início da tua melhora. 

 

Pois é! 

Agora é hora de iniciar, 

de pensar na luz, 

de encontrar prazer nas coisas simples de novo. 

 

Que tal um novo emprego? 

Uma nova profissão? 

Um corte de cabelo arrojado, diferente? 

Um novo curso, 

ou aquele velho desejo de aprender a pintar, 

desenhar, 

dominar o computador, 

ou qualquer outra coisa? 

 

Olha quanto desafio. 

Quanta coisa nova nesse mundão 

de meu Deus te esperando. 

 

(...) 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_roberto_gaefke/
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1. Podemos classificar o texto como uma: 

a) Narração  b)Crônica   c) Poesia  d)Argumentação  

2. A mensagem principal do texto é: 

a) Não importa onde você parou. 

b) Muita coisa no mundo está a sua espera. 

c) A vida é um aprendizado. 

d) Devemos sempre recomeçar. 

 

3. Segundo o texto, Recomeçar é: 

a) Dar-se uma nova chance. 

b) Renovar as esperanças na vida. 

c) Acreditar em si mesmo. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

4. Em “Um corte de cabelo arrojado” . A palavra em destaque é um: 

a) Adjetivo  b)Substantivo  c)Interjeição  d) Pronome 

 

5. A palavra PERÍODO é acentuada por que: 

a) Paroxítona terminada em O.  b) Proparoxítona. 

c) Paroxítona terminada em ODO.  d) Oxítona terminada em O. 

 

6. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas CORRETAMENTE. 

a) assucena, Juçara, cachaça 

b) abstenção, foiçe, freguesa 

c) exótica, carniça, vertigem 

d) pagem, ultrage, xampu 

 

7. Assinale a alternativa em que as palavras estão separadas silabicamente 

CORRETAMENTE: 

a) ba·ba·réu,  ba·buí·no, va·cuís·ta 

b) u·a·ça·í, ta·be·bui·a, ma·bi·ú  

c) kit· sch, ja·bu·ti·bo·ia, hac·pó·li·que 

d) ga·ba·tó·rio, fa·csi·mi·la·ção, e·briá·ti·co 
 

8. Quando Fátima nasceu, Pedro tinha 4 anos e George tinha 6 anos. Hoje a soma das 

três idades é de 49 anos. Então Fátima tem, hoje:  

 

a) 10 anos  b) 13 anos   c) 15 anos  d)17 anos  

 

9. A soma dos três primeiros números primos é: 

a) 9   b) 10   c) 11   d)12 

 

10. A soma da terça parte de um número com a metade desse mesmo número é igual 

500. Então, esse número é: 

 

a) 400   b) 500   c)600   d)700 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. Assinale a alternativa que demonstra uma atitude ética de um servidor público. 

 

a) Evite criticar os colegas de trabalho ou culpar alguém pelas costas. 

b) Mexer na mesa, nos pertences e documentos de trabalho dos colegas e do chefe. 

c) Procure saber de todas as dificuldades que os colegas passam para poder oferecer 

apoio. 

d) No trabalho em equipe procure superar os demais colegas, pois mostrará que é mais 

competente. 

 

12. O trecho: “A formação de uma consciência ética não envolve somente o profissional 

e a organização, mas toda a sociedade.” AFIRMA que: 

 

a) A ética é formada apenas pelo profissional. 

b) A ética é um empreendimento coletivo formado por profissional, organização e 

sociedade. 

c) A ética é formada apenas pela sociedade. 

d) A ética é formada apenas pela organização. 

 

13. Ética é o conjunto de normas morais pelas quais um profissional deve orientar seu 

comportamento na profissão que exerce. É uma virtude, que não pode ser separada da 

vida pessoal e profissional, sendo um conjunto de valores, que deve reger a vida de todo 

ser humano. 

Assinale a alternativa que NÃO se caracteriza como uma característica de um 

comportamento ético. 

 

a) Responsabilidade.          b) Honestidade.          c) Intolerância.          d) Integridade. 

 

14. A ética profissional decorre da própria natureza social do ser humano de que o bem 

de cada um seja necessariamente relacionado com o bem coletivo. Por isso o exercício 

de qualquer profissão na sociedade deve submeter-se às normas éticas decorrentes desse 

princípio orientador da responsabilidade de todos e de cada um, na busca do bem 

coletivo.  

A partir da leitura do texto, para o profissional para ter uma postura ética adequada, ele 

deve: 

a) Pensar somente nele mesmo, pois o que importa é o seu bem individual. 

b) Agir de acordo com as necessidades do outro, pensando no bem coletivo. 

c) Exercer autoridade sobre os demais colegas, com o objetivo de organizar a 

instituição. 

d) Agir priorizando suas necessidades individuais. 

 

15. A ética contribui para orientar o comportamento profissional de pessoas, grupos e 

instituições, refletindo seus valores. 

Neste sentido, pode-se AFIRMAR que: 

a) O comportamento de um funcionário não reflete a imagem da instituição. 

b) O comportamento do gestor da instituição não influi na sua imagem. 
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c) Os valores éticos de uma instituição são formados por todos os seus 

colaboradores. 

d) Alguns profissionais não influem na formação de valores, pois desempenham seus 

papéis de forma neutra. 

 

16. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, art. 61, parágrafo 1º, onde não 

existir sinalização regulamentadora, nas vias urbanas a velocidade máxima será de: 

a) sessenta quilômetros por hora, nas vias locais. 

b) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras. 

c) trinta quilômetros por hora, nas vias arteriais. 

d) noventa quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido. 

 

17. Os acidentes acontecem nas ruas e estradas, impedindo ou dificultando a passagem 

normal dos outros veículos, por isso é fundamental fazer a sinalização correta do local a 

fim de evitar maiores danos. 

Segundo a ABRAMET (2005), algumas regras são fundamentais para você fazer a 

sinalização do acidente. Assinale a alternativa que não se refere a uma conduta correta 

em caso de acidente. 

a) Iniciar a sinalização em um ponto em que os motoristas possam ver o acidente. 

b) Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. 

c) Manter o tráfego fluindo. 

d) Sinalizar o local do acidente. 

 

18. Os princípios de incêndios e os incêndios de mínimas proporções podem ser 

facilmente controlados com o uso correto do extintor.  Assinale a alternativa incorreta 

em relação ao uso do seu extintor: 

a) Mantenha o extintor em pé, na posição vertical. 

b) Quebre o lacre e acione o gatilho. 

c) Dirija o jato para a base das chamas e não para o meio do fogo. 

d) Faça movimentos em forma de vai-e-vem, cobrindo toda a área em chamas. 

 

19. Assinale a alternativa que contém uma das exigências para se obter Carteira 

Nacional de Habilitação nas categorias D e E. 

a) Possuir mais de dezoito anos de idade. 

b) Ser maior de vinte e um anos de idade. 

c) Estar habilitado na categoria A pelo período mínimo de um ano. 

d) Estar habilitado na categoria B pelo período mínimo de um ano e não ter cometido 

infração grave ou gravíssima. 

 

20. Assinale a alternativa que contém um exemplo de infração de trânsito cometida pelo 

proprietário do automóvel, mesmo que ele não esteja conduzindo o veículo: 

a) Permitir que pessoa não habilitada tome posse do veículo e passe a conduzi-lo na 

via. 

b) Proibir que pessoa habilitada em outra categoria, que não aquela do veículo, passe a 

conduzi-lo. 

c) Estacionar em esquinas ou a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via 

transversal. 

d) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. 
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21. A aquaplanagem ou hidroplanagem de um veículo significa a perda de aderência dos 

pneus no solo pela formação de uma camada de água na pista. Para evitar que o veículo 

flutue na água e fique sem controle, o condutor deve: 

a) mover com habilidade a direção para a esquerda e para a direita, para navegar o 

veículo sobre a poça de água. 

b) colocar correntes no par de rodas motrizes. 

c) aumentar a velocidade do veículo para passar rapidamente pela poça de água. 

d) segurar firme a direção, reduzir a velocidade do veículo e nunca frear ou fazer 

movimentos bruscos. 

 

22. Antes de efetuar uma ultrapassagem, o condutor deve certificar-se de que: 

a) O condutor que venha atrás tenha começado uma manobra para ultrapassá-lo, assim 

ambos ultrapassam juntos. 

b) Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de 

ultrapassar um terceiro. 

c) A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua 

manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha no mesmo sentido. 

d) Existe uma distância segura entre o seu veículo e o que vem atrás. 

 

23. Em relação às normas gerais de circulação e conduta, assinale a alternativa 

ERRADA. 

 

a) O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode 

executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão 

cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. 

b) Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno 

deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá 

aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.  

c) Nas interseções e suas proximidades, o condutor deve efetuar ultrapassagem 

certificando-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via 

que o seguem. 

d) Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via, o condutor deverá, ao sair da 

via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e 

executar sua manobra no menor espaço possível. 

 

24. O Código de Trânsito Brasileiro foi instituído em 23 de setembro de 1997, por: 

a) Um Decreto     b) Uma Deliberação     c) Um Decreto-Lei      d) Uma Lei 

 

25. Os sinais de trânsito classificam-se em: 

a) Regulamentação, advertência, especial, diagramada longitudinal, seccionada, curva, 

lateral e central. 

b) Indicação, localização, verticais, horizontais, lateral e central. 

c) Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, 

gestos do agente de trânsito e do condutor. 

d) Verticais, horizontais, indicação, localização, luminosos, sonoros, gestos do agente 

de trânsito e do condutor. 
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26. Para dirigir defensivamente é necessário conhecer os tipos de paradas dos veículos, 

o tempo e a distância para cada uma delas. A distância que o veículo percorre desde o 

momento que você vê a situação de perigo, até o momento em que pisa no freio é 

chamada de: 

a) Distância de frenagem.  b) Distância de reação. 

c) Distância de seguimento.  d) Distância de parada. 

 

27. O sistema elétrico afeta diretamente a segurança do veículo, porque dele depende o 

bom funcionamento dos faróis, das luzes de sinalização, da buzina e até o bom 

funcionamento do motor. Assinale a alternativa que contém apenas componentes do 

sistema elétrico de um veículo: 

 

a) Platô, disco de fricção e rolamento.   

b) Radiador e catalisador. 

c) Ventilador, bomba d'água e mangueira rígida. 

d) Alternador, bateria e distribuidor. 

 

28. Queimaduras são lesões decorrentes da ação do calor excessivo, do ataque de 

produtos químicos corrosivos, líquidos e vapores, podendo também ocorrer pelo frio 

intenso e por radiação, inclusive solar e elétrica. Indique a alternativa que contém uma 

característica da queimadura de segundo grau. 

 

a) Lesão de camadas superficiais da pele. 

b) Destruição da pele atingindo os tecidos mais profundos. 

c) Destruição da pele podendo atingir os ossos. 

d) Lesão de camadas profundas da pele. 

 

29. Analise a imagem a seguir. 

 

Neste cruzamento, há um exemplo de: 

a) Prioridade de passagem para o veículo que trafega pela avenida, respeitadas as 

demais normas de circulação. 

b) Prioridade de passagem para as motocicletas por serem menores, respeitadas as 

demais normas de circulação. 

c) Prioridade de passagem para o veículo precedido de batedores, respeitadas as 

demais normas de circulação. 

d) Prioridade de passagem para os veículos que estiverem a direita do condutor, 

respeitadas as demais normas de circulação. 
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30. É considerada uma infração de trânsito GRAVE: 

a) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais 

veículos. 

b) Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, 

ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, 

acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. 

c) Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e 

os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, 

a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo. 

d) Deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinquenta centímetros ao passar 

ou ultrapassar bicicletas.  

 

31. Condições adversas são todos aqueles fatores que podem prejudicar o seu real 

desempenho no ato de dirigir, tornando maior a possibilidade de um acidente de 

trânsito. São consideradas algumas condições adversas da VIA, APENAS: 

a) curvas, aclives e declives, pneus gastos, tipo de pavimentação, largura da pista, 

desníveis, acostamento, buracos, fumaça e obras na pista. 

b) curvas, aclives e declives, pneus gastos, tipo de pavimentação, largura da pista, 

desníveis, acostamento, fadiga, fumaça e obras na pista. 

c) curvas, aclives e declives, pneus gastos, tipo de pavimentação, largura da pista, 

desníveis, acostamento, fadiga, fumaça, preocupações e obras na pista. 

d) curvas, aclives e declives, tipo de pavimentação, largura da pista, desníveis, 

acostamento, buracos, desvios e obras na pista. 

 

32. A circulação pela contramão em via de mão dupla é possível somente: 

a) Quando houver pouca movimentação de veículos na via em sentido contrário. 

b) Nos trechos afastados dos cruzamentos. 

c) Quando for ultrapassar outro veículo e, somente, pelo espaço necessário a esse 

fim. 

d) Quando a sinalização permitir. 

 

33. Ao se aproximar de um cruzamento, independentemente de existir sinalização, uma 

forma segura de agir é: 

a) Redobrar a atenção e manter a mesma velocidade. 

b) Redobrar a atenção aumentar a velocidade para passar rápido. 

c) Redobrar a atenção e reduzir a velocidade. 

d) Redobrar a atenção e acionar as luzes de emergência. 

 

34. A pista de rolamento é a parte da via normalmente utilizada para a circulação de 

veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às 

calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais. Numa pista de rolamento com várias faixas de 

trânsito no mesmo sentido, são destinadas aos veículos de maior velocidade e à 

ultrapassagem as faixas?  

a) Próximas ao acostamento.  b) Do centro.      c) Da direita.      d) Da esquerda.  
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35. O pisca - alerta é um importante instrumento de sinalização presente em todos os 

veículos, devendo ser usado apenas em situações específicas. 

Assinale a situação em que é PROIBIDO usar o pisca - alerta. 

a) Em caso de congestionamento. 

b) Quando o veículo estiver imobilizado em local perigoso. 

c) Quando a sinalização da via determinar. 

d) Em situações de emergência. 

 

36. Segundo a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), Ergonomia é: 

a) O estudo da adaptação do trabalho às características sociais e psicológicas do ser 

humano. 

b) O estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas 

do ser humano. 

c) O estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e culturais do ser 

humano. 

d) O estudo da adaptação do trabalho às características pessoais e psicológicas do ser 

humano. 

 

37. São deveres do servidor público municipal: 

 

I - desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que 

seja titular. 

II - Evitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. 

III - ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se 

materializam na adequada prestação dos serviços públicos. 

IV - ter respeito à hierarquia. 

V- ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao 

trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. 

VI– Evitar transtornos com seus superiores, deixando de comunicar todo e qualquer ato 

ou fato contrário ao interesse público, desconsiderando as providências cabíveis. 

 

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

 

38. Leia o texto abaixo, em seguida aponte a opção CORRETA: 

          É de extrema importância conhecer e identificar bem o incêndio que se vai 

combater, antes de escolher o extintor, um erro na escolha pode tornar inútil o esforço 

de combater um incêndio, podendo até piorar a situação: aumentar ou espalhar ainda 

mais as chamas, ou criar novas causas de fogo (curtos-circuitos). 

          Materiais como madeira, papel, tecido, que se caracterizam por deixar, após a 

queima, resíduos como carvão e cinza devem ser combatidos com: 

 

a) Extintores de H2O ou de Espuma. 

b) Extintores de Dióxido de carbono ou de Pó químico. 

c) Extintores de H2O ou de dióxido de carbono. 

d) Extintores de pó químico ou de dióxido de carbono. 
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39. Sobre o Extintor a pó químico é possível AFIRMAR: 

a) O CO é armazenado sob alta pressão, no estado líquido, dentro de um cilindro 

resistente. Ao acionarmos a tecla de disparo, o CO2 entra em contato com a pressão 

atmosférica, passa do estado líquido para o gasoso e é expelido em direção às chamas. 

b) O agente extintor é o bicarbonato de sódio ou de potássio, substâncias que, ao 

entrarem em contato com altas temperaturas, liberam gás carbônico(CO2). 
c) A espuma é produzida a partir da mistura de duas soluções aquosas contidas no 

extintor: bicarbonato de sódio  e sulfato de alumínio. 

d) O propelente utilizado para impulsionar a água para fora do recipiente pode estar 

dentro dele ou em uma ampola externa. 

 

40. . Leia o texto baixo: 

 

HEMORRAGIA é a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, 

veia ou artéria. 

Aponte quais dos procedimentos abaixo devem ser realizados no caso de uma 

hemorragia. 

 

I. Deitar a vítima imediatamente com a cabeça mais baixa que o corpo. 

II. Deixar a cabeça o mais levantada possível. 

III. Deixar o ferimento exposto evitando colocar compressas.  

IV. Cobrir o ferimento com compressa e comprimi-la com firmeza. 

V. Tranquilizar o acidentado se ele estiver consciente. 

VI. Suspender a ingestão de líquidos. 

VII. Oferecer água ou leite ao acidentado. 

 

As alternativas CORRETAS são: 

a) I, IV, V e VII        b) II, III, VI e VII       c) II, IV, V e VII        d) I, IV, V e VI     
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ENFERMEIRO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Perguntas de um operário que lê 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 
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d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 

2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b)Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4.O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 
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b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 

 

6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação b) Hipérbole  c) Metonímia  d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador.  b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo.  d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados 

pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados 

pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira complementar. 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  . d) Todas estão corretas 

 

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se habilitem 

a seus programas é necessário: 
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a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d)Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

 

14. A representação total dos Conselho de Saúde deve ser: 

 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços público. 

b)50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços (público 

ou privado) 

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços (público e 

privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________  leva em consideração as necessidades 

específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em relação ao total da 

população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 

administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e 

aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, 

Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, 

com base nos seguintes objetivos:  

a) universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, com 

participação dos trabalhadores e dos empregadores. 

 

18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de 

saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições 

privadas com fins lucrativos. 
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c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência 

à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 

tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como 

a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, não sendo vedado todo 

tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação 

da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 

 

20. As Comissões Intergestores pactuarão, EXCETO: 

 

a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de 

acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada nos seus 

planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, referência e 

contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre 

os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das 

redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das 

ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu 

porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo as 

responsabilidades coletivas. 

 

21. A iniciativa privada ________________do SUS 

a) Poderá participar. 

b) A critério da Secretária Municipal de Saúde, poderá participar. 

c) Não poderá participar .    

d) Poderá financiar, mas não poderá participar. 

 

22. As Comissões Intergestores Bipartides são compostas de maneira paritária por:  

a)Representantes do Ministério da Saúde e do COSEMS 

b)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os prefeitos das principais cidades 

c)Representantes do Ministério da Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde 

d)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os COSEMS 

 

23. No que diz respeito à elaboração de um plano de saúde, as propostas metodológicas que se 

fundamentam no enfoque estratégico-situacional estão organizadas segundo os momentos 

explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. São passos para a elaboração do plano 

de saúde, por ordem: 

 

a) Análise situacional, definição de objetivos do plano, construção dos módulos 

operacionais/análise de viabilidade, gerenciamento da execução: programação-

orçamentação, relatório anual de gestão. 

b) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/definição de objetivos, 

gerenciamento da execução. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

6 
 

c) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/análise de viabilidade, 

gerenciamento da execução: programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

d) Análise situacional, definição de objetivos do plano, gerenciamento da execução: 

programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

 

 

24. Em relação à cronologia do processo de liderança, marque a alternativa ERRADA: 

a) na década de 70, o termo chefia é mais discutido do que o termo liderança. O enfermeiro é 

considerado líder da equipe e não há discussões sobre este aspecto. A liderança era percebida de 

uma forma incorreta, e existia uma grande expectativa em relação às suas possibilidades. Vivia-

se uma hierarquia rígida, onde se se priorizava o estabelecimento de regras, baseadas no 

controle, alienação e dominação, para a manutenção do status quo. 

b) a partir de 2000 não existe lugar para aqueles enfermeiros que só querem mandar e esperam 

que a sua equipe trabalhe sozinha. O enfermeiro precisa lembrar que ele está liderando uma 

equipe composta por pessoas com características diferentes, que devem ser respeitadas e sua 

tarefa entre outras é de treinar os membros para trabalhar com estas diferenças tirando o 

máximo de proveito. A confiança é um aspecto que não pode faltar no processo de liderança, e, 

além disto, o líder deve ser honesto, ter visão de futuro, competência, inspiração, coragem, 

senso de justiça e equidade.  

c) na década de 90 afirmava-se que ser chefe significava ser audacioso e habilidoso para 

saber como levar as pessoas a trabalharem em grupo, reconhecendo a melhor habilidade 

de cada um. O chefe era aquele que assumia a responsabilidade pelo produto final criado 

por várias pessoas. Afirmava que nesta época as palavras chefia, supervisão, gerência e 

presidência eram consideradas sinônimos. 

d) na década de 80, defendia-se a ideia que um chefe consciente poderia tornar-se um líder, 

procurando identificar-se com o seu grupo de trabalho, passando a ser um elemento do grupo 

que lidera, ao invés de ser uma pessoa estranha que só emitia ordens para controlá-lo. As formas 

de liderança em que o líder dava uma maior importância para o relacionamento 

líder/subordinado tendiam a obter mais resultados satisfatórios, criando assim uma maior 

liberdade aos liderados de participar de decisões. 

25.  A ciência preocupa-se com a causalidade (causa e efeito). A abordagem científica ao 

entendimento da realidade é caracterizada pela observação, verificação e experiência. Em 

relação à visão geral da ciência, marque a opção ERRADA: 

a)A ciência pode ser definida como “a explicação teórica do sujeito da inquirição e o processo 

metodológico de sustentação do conhecimento em uma disciplina.” 

b)A ciência é concebida como a opinião individualizada e informada sobre o mundo 

natural, não incluindo o comportamento humano e ação social. Vale lembrar que o 

homem é um ser único e deve ser visto de forma holística. 

c)A ciência tem sido classificada de vários modos, entre eles a ciência pura ou básica, a ciência 

natural, a ciência social ou humana e a ciência aplicada ou prática. As classificações não são 

mutuamente exclusivas e estão abertas à interpretação baseada na orientação filosófica.  

d)São algumas características da ciência: deve mostrar certa coerência, preocupa-se com 

campos definidos do conhecimento, é preferencialmente expressa em declarações universais, 

suas declarações devem ser ordenadas de forma lógica. 

26.  As grandes teorias são globais em sua aplicação na disciplina de enfermagem e têm sido 

instrumentos para ajudar a desenvolver a ciência enfermagem. Em relação a alguns critérios de 

análise para as grandes teorias da enfermagem, marque a opção INCORRETA: 

 

a) A experiência e a especialidade do estudioso em enfermagem não deve influenciar a 

perspectiva teórica. As experiências educacionais não podem influenciar o 

desenvolvimento da teoria, sob o risco de torna-la inadequada a outros campos de 

aplicação. 
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b) As filosofias fundamentais e as disciplinas nas quais os teóricos foram educados refletem-se 

em seus trabalhos. Os que tinham formação nas ciências sociais incorporaram características, 

conceitos e pressupostos dessas disciplinas em seus trabalhos.  

c) Os modelos conceituais e as grandes teorias têm a reputação de não serem especialmente 

úteis na direção da prática de enfermagem, devido ao seu âmbito e ao nível de abstração e por 

terem sido criados por meio de entendimento analítico, lógico e filosófico de um único teórico. 

d) Para serem úteis, as teorias devem ser “desprováveis”, isto é, podem ser questionadas e 

testadas no mundo real por meio de pesquisa. Como os principais propósitos da teoria da 

enfermagem são orientar a pesquisa, a prática, o ensino e a administração, a teoria deve ser 

submetida ao exame.   

27. Na abordagem da temática “Avaliação dos serviços de saúde”, Donabedian é citado pelos 

estudiosos em gestão da qualidade da assistência. Em relação aos pilares da qualidade de 

Donabedian, marque a opção INCORRETA: 

 

a) Eficácia: resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. Diz respeito à melhoria na 

saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática cotidiana. Ao definir e avaliar a 

qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente especificada como sendo o grau em que o 

cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, alça-se ao nível de melhoria da saúde que os 

estudos de eficácia têm estabelecido como alcançáveis.  

b) Aceitabilidade: é a aceitabilidade do ponto de vista da sociedade ou comunidade. 

c) Eficiência: inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e efetivas, a 

mais eficiente é a de menor custo.  

d) Otimidade: é o cuidado relativizado quanto ao custo (do ponto de vista do paciente).  

 

28. O Sistema de Classificação de Pacientes (SCP) pode ser definido como uma maneira de 

determinar o grau de dependência de uma paciente em relação à equipe de enfermagem, com o 

objetivo de estabelecer o tempo gasto no cuidado, bem como o qualitativo do pessoal para 

atender à necessidades biopsicoespirituais do paciente. Em relação ao Dimensionamento do 

Quadro de Profissionais, na distribuição percentual do total de profissionais, é INCORRETO 

afirmar: 

 

a) Na assistência mínima e intermediária deve haver de 33 a 37% de enfermeiros e 67 a 63% de 

técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. 

b)  Na assistência intensiva deve haver de 62 a 58% de enfermeiros e 38 a 42% de técnicos 

de enfermagem.  

c) Assistência semi intensiva: 42 a 46% de enfermeiros e 58 a 54% de técnicos e auxiliares de 

enfermagem. 

d) A distribuição percentual do total de profissionais é estabelecida de acordo com a Resolução 

COFEN 293/04. 

 

29. Ao se analisar a literatura, pode-se encontrar evidências que a evolução dos métodos de 

dimensionamento de pessoal está relacionada à evolução do conhecimento e às conquistas dos 

trabalhadores. Marque a opção INCORRETA: 

 

a) na segunda evolução é adotada a descrição de um método de cálculo de pessoal de 

enfermagem introduzindo a cobertura para as ausências previstas (folgas e férias) e não 

previstas (faltas e licenças) de acordo com a Proposta de Gaidzinski. 

b) na terceira evolução, Connor et al, 1960 sugere a introdução de um sistema de classificação 

de pacientes baseado no grau de dependência do paciente em ralação à assistência de 

enfermagem.  

c) a partir de 1998, houve a proposta de um método para dimensionar o pessoal de enfermagem, 

considerando a carga de trabalho da unidade, o índice de segurança técnica e a jornada de 

trabalho da enfermagem.  
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d) o índice de segurança técnica diz respeito às ausências previstas (folgas, feriados e férias) e 

ausências não previstas (faltas, licença, taxa de rotatividade e idade da equipe). 

 

 

30. Em relação ao processo de enfermagem, assinale a opção VERDADEIRA.  

 

a) De acordo com Yier et al (1993), o processo de enfermagem pode ser definido em termos 

de três grandes proporções: as relacionadas à clientela alvo do cuidado de enfermagem, os 

relacionados à organização/gerenciamento do cuidado e a organização, necessária para alcançar 

os propósitos estabelecidos. 

b) Algumas propriedades de enfermagem são: deve ser interativo (por basear-se nas relações 

recíprocas entre a enfermeira e o cliente, a família e outros profissionais da saúde), organizado e 

sistemático (por estar orientado por metas), baseado em conhecimento (porque propicia 

encontrar soluções além do que é tradicionalmente feito) dinâmico (porque pode ser adaptado à 

atividade de enfermagem em qualquer local ou área de especialização) e humanístico 

(desenvolvido e implementado de tal modo que seja dada maior consideração aos interesses 

particulares e desejos do cliente e pessoas significativas). 

c) Descrito usualmente passo a passo, o processo de enfermagem é visto por alguns como 

uma forma reducionista e excessivamente normativa de desempenhar o papel e as funções 

profissionais. Possivelmente, o modo como é abordado durante a formação profissional 

acadêmica, com excesso de detalhamento e supervalorização do método em detrimento da 

essência, naturalidade e espontaneidade do processo de cuidar, tem ocorrido para a sua 

desvalorização ou negação na prática assistencial. 

d) Idealmente, para que o processo de enfermagem possa ocorrer, não há necessidade que o 

cliente comunique verbal e/ou verbalmente disponibilidade para envolver-se, não expressando 

suas expectativas, valores, crenças, atitudes preocupações e ansiedades relativas à situação que 

vivencia. 

 

31. Em relação à administração de materiais e enfermagem, aponte a assertiva FALSA: 

a) A importância de planejamento de estoques seria o estabelecimento da distribuição racional 

no tempo e no espaço dos recursos disponíveis, com o objetivo de atender com um menor 

desperdício possível a hierarquia de prioridades necessárias para a realização, com êxito, de um 

propósito previamente definido. 

b) Para Krause, a administração de materiais é um ciclo contínuo de operações correlatas e 

interdependentes, válidas para qualquer instituição independentemente do seu tamanho. 

c) Em instituições privadas, geralmente a compra é direta, ou seja, o serviço de compras 

agencia livremente com os fornecedores, apenas seguindo as diretrizes financeiras da instituição 

de saúde. As instituições públicas obedecem rigidamente, as normas referentes aos 

procedimentos legais que regulamentam as licitações desse campo. 

d) O conhecimento dos enfermeiros no processo de compras de materiais nas instituições 

hospitalares é cada vez mais requisitado. Em tempos passados, o enfermeiro nunca 

participou desse processo, seja formal ou informalmente, mas com o tempo, conseguiu 

mostrar a sua competência para tal. 

 

 

32. Em relação à gestão de materiais, aponte a opção FALSA: 

a) As compras públicas exigem um formalismo maior dado a previsão legal que o 

administrador público deve seguir. Ou seja, o princípio da legalidade vincula as ações do 

administrador às formalidades da Lei. 

b) O estatuto das compras públicas concentra-se na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada 

pelas Leis 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98. 

c) O objetivo geral da licitação é a busca da proposta mais vantajosa para a administração 

pública, observando alguns princípios fixados em lei.  

d) O custo de manutenção por período é o preço pago pelo bem ou serviço.  
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33. Em relação ao mecanismo de enfrentamento, marque a alternativa CORRETA: 

a) Os mecanismos de defesa têm por função aumentar qualquer manifestação que pode colocar 

em perigo a integridade do ego. 

b) Os mecanismos de defesa nunca são qualidades que nunca são confundidos com defesas. 

c) Os mecanismos de defesa são necessários, mas como são inconscientes, não sabemos 

quando estamos atuando a partir deles. Dessa forma, eles tendem a ser prejudiciais, já que 

ao nos “proteger” cria outros problemas. 

d) Reprimir sempre é certo e é extremamente eficiente como agente de transformação. É um 

auxiliar importante para vivermos socialmente e crescermos interiormente.  

 

34. Gestante com sorologia positiva para o vírus da AIDS. Marque a opção CORRETA. 

a)O risco do neonato adquirir o vírus diminuí com a administração de terapia 

antiretroviral a partir da 14ª semana de gestação. 

b)A transmissão do vírus (vertical) acontece apenas com o aleitamento materno. 

c)O inicio da medicação antiretroviral na gestação restringe-se à prevenção de complicações 

maternas. 

d)A cesárea previne a transmissão vertical não necessitando do uso de medicação antiretroviral. 

 

35. Mulher, 30 anos de idade com VDRL 1:32, relatando que fez tratamento com penicilina 

benzatina há 5 meses, mas que o parceiro não se tratou. Marque a conduta correta. 

a)Tratar o parceiro. 

b)Deve ser memória imunológica. 

c)Deve repetir o tratamento da paciente e tratar também o parceiro. 

d)Repetir o exame após 3 meses para verificar a queda dos títulos. 

 

36. Criança menor de 1 ano de idade chega com quadro de diarreia aguda e desidratação. Relata 

a mãe que vinha dando soro cada evacuação, mas que a criança não melhorou. Marque a opção 

INCORRETA. 

a)Está recomendado, no caso de criança com vômito, reduzir o volume administrado de soro 

oral e aumentar a frequência da administração. 

b)Está recomendado, no caso de administração insuficiente, reiniciar na própria unidade de 

saúde uma fase rápida de tratamento com soro oral (em 3 a 4 horas).  

c)Está recomendado, nesse caso iniciar precocemente a reidratação parenteral iniciando 

com a fase rápida.  

d)Está recomendada, após o desaparecimento de sinais de desidratação, reiniciar a alimentação 

sendo que em lactantes em uso de fórmula artificial não deve diluir o leite. 

 

37. Mulher alcoólatra, com quadro de tosse e emagrecimento. Marque a opção INCORRETA. 

a)Está recomendado pesquisa de tuberculose, solicitando o exame microbiológico do escarro. 

b)O exame de BAAR negativo não exclui tuberculose. 

c) Está recomendada a investigação com a realização de exame físico, ppd e raio X de tórax. 

d)No caso de  tuberculose, basta consultas periódicas de acompanhamento. 

 

38. Criança de 7 anos de idade com quadro de evolução de 3 semanas, apresentando história de 

episódios de dor abdominal e com cerca 3 episódios diários de evacuação líquida. Relata a mãe 

que outras crianças da escola tinha tido um quadro semelhante. Apresentando de alterado, ao 

exame, apenas um abdome doloroso difusamente à palpação. Marque a opção ERRADA. 

 

a)Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado a alimentação e aumentar a ingestão de 

líquidos. 

b)Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado solicitar o parasitológico de fezes. 

c)Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado iniciar mebendazol. 

d)Pelo diagnóstico presuntivo deve buscar investigar a possibilidade de algum surto. 

  



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

10 
 

39. Paciente de 65 anos, hipertenso em tratamento com diurético, passa a relatar que vem com 

quadro de dispneia aos grandes esforços. Marque a opção CORRETA. 

 

a)Deve ser um quadro de insuficiência cardíaca e está recomendado para o diagnóstico o teste 

ergométrico. 

b)Deve ser um quadro de hipotensão medicamentosa e está recomendado diminuir a dose do 

anti-hipertensivo. 

c)Deve ser um quadro de mau controle da pressão arterial e está recomendado o aumento da 

dose da medicação. 

d)Deve ser um quadro de insuficiência cardíaca e está recomendado para o diagnóstico o 

ECG e o raio X de tórax. 

 

40. Paciente, agricultor, de 68 anos de idade com quadro de tosse e discreta falta de ar, relata 

que iniciou o quadro com um resfriado, tudo começou há cerca de 1 semana. Orientado, 

temperatura axilar- 38,5°C, frequência respiratória de 32irpm. Marque a opção ERRADA. 

 

a)Esse quadro poderá ser de pneumonia e é recomendado iniciar precocemente o tratamento 

antibiótico. 

b)A escolha do antibiótico no tratamento empírico das pneumonias deve basear-se na idade do 

paciente e na gravidade do quadro clínico. 

c)Está indicada a solicitação de raio X de tórax em PA e perfil, eritrograma e leucograma. 

d)A escolha do antibiótico e do tratamento em regime ambulatorial baseia-se apenas na 

idade e no estado geral do paciente. 

 

41. Gestante, 40 anos de idade, vinha com pré-natal sem alteração. Chega à unidade de saúde 

com queixa de dor abdominal e discreto sangramento, apresentando 33 semanas de idade 

gestacional. Marque a opção ERRADA. 

 

a)Está recomendado o uso de tocolítico oral e orientar repouso em domicílio. 

b)Está recomendado avaliar o volume do sangramento para realizar o diagnóstico diferencial. 

c)Está recomendado o exame especular para avaliar a origem do sangramento. 

d)Está recomendado avaliar o tônus uterino para realizar o diagnóstico diferencial. 

 

42. A respeito de queimadura elétrica pode-se afirmar, EXCETO:  

a)O tecido de maior resistência à propagação da corrente elétrica é o osso. 

b)A lesão por corrente alternada apresenta melhor prognóstico. 

c)O risco de fibrilação ventricular persiste durante as primeiras 48 horas. 

d)A mioglobinúria é causa frequente de insuficiência renal aguda. 

 

43. Paciente de 50 anos de idade com diagnóstico de hipertensão arterial primária. Sem 

sintomatologia. PA de 180 x 100mmHg. Sem outra alteração significativa ao exame físico. 

Marque a opção CORRETA. 

 

a)Está indicado fazer nifedipina de ação rápida para diminuição da PA e depois iniciar 

tratamento medicamentoso. 

b)Está indicado o aumento da dosagem do medicamento ou sua troca se já faz duas semanas que 

vem em uso. 

c)Está indicado a mudança de estilo de vida e avaliar após 2 meses se há necessidade de 

tratamento medicamentoso. 

d)Está indicado orientar mudança de estilo de vida e iniciar a terapêutica medicamentosa 

de uso crônico. 

 

44. Uma gestante hipertensa crônica com 28 semanas de gestação, em acompanhamento pré-

natal de alto risco apresenta ganho ponderal superior a 1000g na última semana e aumento dos 
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níveis pressóricos, apesar do uso correto de medicações. Visando fazer o diagnóstico diferencial 

com pré-eclâmpsia sobreposta, são exames complementares auxiliares, EXCETO:  

a) perfil biofísico fetal.    b) proteinúria de 24 horas. 

c) atividade antitrombina III.   d) calciúria de 24 horas 

 

45. Sobre a esterilização cirúrgica como método de planejamento familiar, marque a alternativa 

CORRETA.  

a)A esterilização de pessoa absolutamente incapaz somente poderá ocorrer mediante autorização 

judicial. 

b)Até 42 dias pós-parto ou aborto é vedada, exceto em caso de necessidade comprovada. 

c) É vedado durante o período da gestação, exceto em caso de necessidade comprovada. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

46. Na investigação diagnóstica de um caso de anemia foram encontrados os seguintes achados 

laboratoriais: HB = 9,5 g/dl; Ht = 29%, VCM = 86 fL (VN = 80-100); ferro sérico= 30 mcg/dl 

(VN = 30-160); saturação de transferrina = 15% (VN = 10-20); TIBC=220mcg/dL (VN = 228-

428) e ferritina sérica = 650 ng/mL (VN= 30-300). Assinale a anemia mais provável de estar 

acometendo esse paciente:  

 

a)ferropriva  b)talassemia major             c)doença crônica  d)megaloblástica 

 

47. Qual dos medicamentos abaixo empregado para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2 

reduz o índice de massa corpórea?  

a)pioglitazone  b)acarbose  c)glimepirida  d)metformina 

 

48.  Em relação à anemia ferropriva podemos afirmar, EXCETO:  

a) A protoporfirina eritrocitária apresenta níveis elevados. 

b) Esplenomegalia é encontrada em cerca de 5 – 10% dos casos. 

c) A poiquilocitose é evento terminal. 

d) Raramente é causa de anemia na infância. 

 

49. Existe um conjunto de indicadores para a avaliação de um estabelecimento de saúde 

hospitalar. São considerados indicadores clássicos de avaliação desempenho hospitalar: 

 

a) Taxa de ocupação hospitalar, média de permanência, média de pacientes/dia. 

b) Número de leitos, número de pacientes, número de atendimentos ambulatoriais. 

c) Taxa de ocupação de setores, média de atendimentos/dia, média de pacientes/hora. 

d) Taxa de mortalidade infantil, taxa de evasão de pacientes, taxa de migração de pacientes. 

 

50. Escolar de 10 anos apresenta quadro de tosse seca de grande intensidade há três semanas. Os 

pais referem que no início havia febre, cefaleia, mialgia e dor de garganta que desapareceram ao 

final da primeira semana de doença. Ao exame: presença de raros estertores crepitantes. O 

diagnóstico e o tratamento indicados neste casão são, respectivamente:  

 

a)asma; salbutamol   b)sinusite; amoxicilina 

c)pneumonia; amoxicilina  d)pneumonia; azitromicina 
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MECÂNICO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

RECOMEÇAR 
                                                          Paulo Roberto Gaefke 

 

Não importa onde você parou, 

em que momento da vida você cansou, 

o que importa é que sempre é possível 

e necessário "Recomeçar". 

 

Recomeçar é dar uma nova 

chance a si mesmo. 

É renovar as esperanças na vida 

e o mais importante: 

acreditar em você de novo. 

 

Sofreu muito nesse período? 

Foi aprendizado. 

Chorou muito? 

Foi limpeza da alma. 

Ficou com raiva das pessoas? 

Foi para perdoá-las um dia. 

Sentiu-se só por diversas vezes? 

É por que fechaste a porta até para os outros. 

Acreditou que tudo estava perdido? 

Era o início da tua melhora. 

 

Pois é! 

Agora é hora de iniciar, 

de pensar na luz, 

de encontrar prazer nas coisas simples de novo. 

 

Que tal um novo emprego? 

Uma nova profissão? 

Um corte de cabelo arrojado, diferente? 

Um novo curso, 

ou aquele velho desejo de aprender a pintar, 

desenhar, 

dominar o computador, 

ou qualquer outra coisa? 

 

Olha quanto desafio. 

Quanta coisa nova nesse mundão 

de meu Deus te esperando. 

 

(...) 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_roberto_gaefke/
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1. Podemos classificar o texto como uma: 

a) Narração  b)Crônica   c) Poesia  d)Argumentação  

2. A mensagem principal do texto é: 

a) Não importa onde você parou. 

b) Muita coisa no mundo está a sua espera. 

c) A vida é um aprendizado. 

d) Devemos sempre recomeçar. 

 

3. Segundo o texto, Recomeçar é: 

a) Dar-se uma nova chance. 

b) Renovar as esperanças na vida. 

c) Acreditar em si mesmo. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

4. Em “Um corte de cabelo arrojado” . A palavra em destaque é um: 

a) Adjetivo  b)Substantivo  c)Interjeição  d) Pronome 

 

5. A palavra PERÍODO é acentuada por que: 

a) Paroxítona terminada em O.  b) Proparoxítona. 

c) Paroxítona terminada em ODO.  d) Oxítona terminada em O. 

 

6. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas CORRETAMENTE. 

a) assucena, Juçara, cachaça 

b) abstenção, foiçe, freguesa 

c) exótica, carniça, vertigem 

d) pagem, ultrage, xampu 

 

7. Assinale a alternativa em que as palavras estão separadas silabicamente 

CORRETAMENTE: 

a) ba·ba·réu,  ba·buí·no, va·cuís·ta 

b) u·a·ça·í, ta·be·bui·a, ma·bi·ú  

c) kit· sch, ja·bu·ti·bo·ia, hac·pó·li·que 

d) ga·ba·tó·rio, fa·csi·mi·la·ção, e·briá·ti·co 
 

8. Quando Fátima nasceu, Pedro tinha 4 anos e George tinha 6 anos. Hoje a soma das 

três idades é de 49 anos. Então Fátima tem, hoje:  

 

a) 10 anos  b) 13 anos   c) 15 anos  d)17 anos  

 

9. A soma dos três primeiros números primos é: 

a) 9   b) 10   c) 11   d)12 

 

10. A soma da terça parte de um número com a metade desse mesmo número é igual 

500. Então, esse número é: 

 

a) 400   b) 500   c)600   d)700 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. Assinale a alternativa que demonstra uma atitude ética de um servidor público. 

 

a) Evite criticar os colegas de trabalho ou culpar alguém pelas costas. 

b) Mexer na mesa, nos pertences e documentos de trabalho dos colegas e do chefe. 

c) Procure saber de todas as dificuldades que os colegas passam para poder oferecer 

apoio. 

d) No trabalho em equipe procure superar os demais colegas, pois mostrará que é mais 

competente. 

 

12. O trecho: “A formação de uma consciência ética não envolve somente o profissional 

e a organização, mas toda a sociedade.” AFIRMA que: 

 

a) A ética é formada apenas pelo profissional. 

b) A ética é um empreendimento coletivo formado por profissional, organização e 

sociedade. 

c) A ética é formada apenas pela sociedade. 

d) A ética é formada apenas pela organização. 

 

13. Ética é o conjunto de normas morais pelas quais um profissional deve orientar seu 

comportamento na profissão que exerce. É uma virtude, que não pode ser separada da 

vida pessoal e profissional, sendo um conjunto de valores, que deve reger a vida de todo 

ser humano. 

Assinale a alternativa que NÃO se caracteriza como uma característica de um 

comportamento ético. 

 

a) Responsabilidade.          b) Honestidade.          c) Intolerância.          d) Integridade. 

 

14. A ética profissional decorre da própria natureza social do ser humano de que o bem 

de cada um seja necessariamente relacionado com o bem coletivo. Por isso o exercício 

de qualquer profissão na sociedade deve submeter-se às normas éticas decorrentes desse 

princípio orientador da responsabilidade de todos e de cada um, na busca do bem 

coletivo.  

A partir da leitura do texto, para o profissional para ter uma postura ética adequada, ele 

deve: 

a) Pensar somente nele mesmo, pois o que importa é o seu bem individual. 

b) Agir de acordo com as necessidades do outro, pensando no bem coletivo. 

c) Exercer autoridade sobre os demais colegas, com o objetivo de organizar a 

instituição. 

d) Agir priorizando suas necessidades individuais. 

 

15. A ética contribui para orientar o comportamento profissional de pessoas, grupos e 

instituições, refletindo seus valores. 

Neste sentido, pode-se AFIRMAR que: 

a) O comportamento de um funcionário não reflete a imagem da instituição. 

b) O comportamento do gestor da instituição não influi na sua imagem. 

c) Os valores éticos de uma instituição são formados por todos os seus 

colaboradores. 
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d) Alguns profissionais não influem na formação de valores, pois desempenham seus 

papéis de forma neutra. 

 

16. Os princípios de incêndios e os incêndios de mínimas proporções podem ser 

facilmente controlados com o uso correto do extintor.  Assinale a alternativa 

INCORRETA em relação ao uso do seu extintor: 

a) Mantenha o extintor em pé, na posição vertical. 

b) Quebre o lacre e acione o gatilho. 

c) Dirija o jato para a base das chamas e não para o meio do fogo. 

d) Faça movimentos em forma de vai-e-vem, cobrindo toda a área em chamas. 

 

17. São deveres do servidor público municipal: 

 

I - desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que 

seja titular. 

II - Evitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. 

III - ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se 

materializam na adequada prestação dos serviços públicos. 

IV - ter respeito à hierarquia. 

V- ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao 

trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. 

VI– Evitar transtornos com seus superiores, deixando de comunicar todo e qualquer ato 

ou fato contrário ao interesse público, desconsiderando as providências cabíveis. 

 

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

 

18. Com relação ao processo de soldagem com eletrodo 

revestido é CORRETO afirmar: 

a) o processo é usado basicamente como uma operação manual, sendo muitas vezes 

chamado simplesmente de soldagem manual. 

b) a soldagem manual pode ser usada em grande número de materiais, com aços 

carbono, aços de baixa, média e alta liga, aços inoxidáveis, ferro fundidos, alumínio, 

cobre, níquel. 

c) o eletrodo revestido consiste de uma vareta metálica, chamada “ alma “, trefilada ou 

fundida. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

 

19. As engrenagens e o eixo da bomba não devem ter folga que ultrapasse de: 

a) 0,5 a 0,10 mm b) 0,11 a 0,13 mm c) 0,15 a 0,20 mm d) 0,30 a 0,50 mm 

 

20. Existem muitos fatores que podem colocar em risco a saúde e a segurança do 

trabalhador dentro de uma oficina mecânica, desde produtos perigosos até poluição 

sonora e a disposição irregular de equipamentos e peças. 

Para executar um serviço de funilaria em uma oficina, que equipamentos de proteção 

individual o mecânico deve utilizar? 

a) Óculos, luvas descartáveis e protetor auricular. 

b) Óculos de segurança com proteção lateral completa, protetor auricular, luvas de 

lona leve e avental de lona. 
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c) óculos de segurança com proteção lateral completa, protetor auricular,luvas de lona 

leve e sapatos com biqueira de aço. 

d) óculos de segurança com proteção lateral completa, protetor auricular e botas 

impermeáveis.   

21. Os combustíveis ecológicos são aqueles que não derivam de substâncias fósseis 

como o carvão e o petróleo, caracterizam-se por poluir menos o ambiente e serem 

totalmente renováveis. São considerados combustíveis ecológicos apenas: 

a) Biodiesel, gasolina e GNV. b) Biodiesel e álcool. 

c) Gasolina e diesel.   d) Óleo combustível, gasolina, biodiesel e álcool. 

 

22. Muitos acidentes de trabalho acontecem devido à precarização dos ambientes de 

trabalho, por isso o ambiente de trabalho deve ser estruturado para resguardar a 

integridade do funcionário. O ambiente de trabalho deve oferecer uma estrutura segura 

de trabalho a seus funcionários, fator essencial para evitar acidentes. Assinale a 

alternativa que apresenta fatores essenciais para a garantia de um ambiente de trabalho 

seguro em uma oficina: 

a) Um bom sistema de exaustão para expelir os gases corretamente, iluminação 

adequada e áreas específicas para certas tarefas, como bancadas e cavaletes para 

desmontar peças e uso de equipamentos de proteção coletiva apenas. 

b) Um bom sistema de exaustão para expelir os gases corretamente, iluminação 

adequada e piso desalinhado. 

c) Um bom sistema de exaustão para expelir os gases corretamente, iluminação 

inadequada e manutenção do local de trabalho limpo. 

d) Um bom sistema de exaustão para expelir os gases corretamente, iluminação 

adequada e áreas específicas para certas tarefas, como bancadas e cavaletes para 

desmontar peças. 

23. A transmissão comunica às rodas a potência do motor transformada em energia 

mecânica. O sistema de transmissão, tanto mecânica como automática, é composto por 

um conjunto de componentes com características peculiares, a fim de transmitirem toda 

a força e torque para as rodas motoras. Assinale a alternativa que contempla 

CORRETAMENTE os componentes do sistema de transmissão. 

a) Embreagem (pedal, cabo, platô e disco), caixa de câmbio, eixo cardã, diferencial, 

semi-eixos. 

b) Caixa de Câmbio, terminais de direção, motor radial e eixo cardã. 

c) Eixo cardã, diferencial, embreagem (pedal, cabo, platô e disco) e motor radial. 

e) Semi-Eixos, caixa de câmbio, motor radial e eixo carda. 

 

24. O diferencial é um dispositivo mecânico indispensável em veículos de tração, 

possuindo a função de: 

a) Diminuir o torque na roda de tração que oferece menor atrito com a pista. 

b) Diferenciar as potências entre as rodas dianteiras e traseiras numa trajetória retilínea. 

c) Compensar as diferentes rotações das rodas de tração nas curvas. 

d) Tracionar igualmente todas as rodas de tração. 

 

25. O sistema de suspensão tem uma função importantíssima no automóvel. É ela que 

absorve por meio dos seus componentes todas as irregularidades do solo e não permite 

que trancos e solavancos cheguem até os usuários, sendo também responsável pela 
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estabilidade do automóvel. Um dos componentes do sistema de suspensão são os 

amortecedores que possuem a função de: 

a) evitar atritos do pneu com o solo. 

b) auxiliar a mudança de direção nas curvas. 

c) aumentar a vida dos pneus. 

d) diminuir os movimentos oscilatórios das molas. 

 

26. São tipos de caixas de direção e distingue-se pelo sistema mecânico de 

desmultiplicação, apenas a informação contida na alternativa: 

a) Direção hidráulica.    b) Direção automática. 

c) Direções servo-assistidas.  d) Direções sem linguetas. 

 

27. Uma consequência da deficiência do dispositivo “servo” nas direções servo-

assistidas é: 

a) Direção dura.    b) Direção frouxa. 

c) Direção inconstante.   d) Direção com dificuldade para controlar. 

 

28. Quanto ao sistema de freio com comando hidráulico, é CORRETO afirmar que: 

a) Após a liberação da força no pedal, o pistão permanece na posição. 

b) O cilindro mestre não influencia no processo de frenagem. 

c) Na posição de repouso a pressão do cilindro mestre é zero. 

d) O cilindro mestre apresenta baixa eficiência no processo de frenagem. 

 

29. Os veículos automotores constituem a principal fonte de agressão ao meio ambiente, 

pois a fumaça emitida pelos veículos lançam uma camada de gases na camada da 

atmosfera. Dentre os principais gases poluentes emitidos pelos veículos, podemos 

CITAR: 

a) Monóxido de carbono, óxido de enxofre, hidrogênio e oxigênio. 

b) Óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono, oxigênio e Nitrogênio. 

c) Monóxido de carbono, óxido de enxofre, aldeídos e óxidos de nitrogênio. 

d) Óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono, oxigênio e gás carbônico. 

 

30. “Equipamento de uso obrigatório nos veículos automotores ajuda a eliminar 

sensivelmente a poluição, transformando as moléculas dos gases resultantes da queima 

de combustível e reduzindo a emissão dos mesmos na atmosfera.” O texto refere-se a 

que equipamento do veículo? 

a) Carburador.  b) catalisador. c) Escapamento. d) Motor. 

31. São fatores predominantes e que levam a ocorrência de acidentes no trabalho, o 

exemplo contido na alternativa: 

a) Capacitação e treinamento para o trabalho. 

b) Uso de equipamentos de proteção coletiva. 

c) Uso de equipamentos de proteção individual. 

d) Excesso de confiança e falta de conhecimento das práticas seguras. 
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32. “Um sistema de manutenção se baseia em técnicas em que a causa da falha do 

problema da máquina, ou equipamento, pode ser identificada antecipadamente, e as 

peças corretas para reparo, ferramentas, e habilidades da mão-de-obra podem estar 

disponíveis para corrigir o problema da máquina antes da ocorrência de falha. Um outro 

sistema de manutenção pode ser definido como sendo uma técnica de gerência reativa, 

que espera pela falha da máquina ou equipamento, antes que seja tomada qualquer ação 

de manutenção.”  O texto se refere a dois sistemas de manutenção, conhecidos como: 

a) Preditiva e Corretiva.  b) Preventiva e Preditiva. 

c) Preditiva e Preventiva.  d) Corretiva e Preditiva. 

 

33. Qual a atitude ecologicamente correta a fazer com o óleo lubrificante do motor que é 

descartado após a troca do óleo velho (óleo queimado)? 

a) Reaproveitar em outros veículos. 

b) Descartar em qualquer lugar. 

c) Guardar para que seja recolhido e reciclado por empresas qualificadas. 

d) Jogar no lixo. 

 

34. Que item abaixo faz parte do sistema de direção do veículo? 

a) Bomba de sucção.    b) Radiador. 

c) Tambor de freio.    d) Terminais (ponteiras). 

 
35. O nível de qualidade das soldas feitas com eletrodos revestidos com equipamentos e 

consumíveis adequados depende do(a): 

a) equipamento. b) soldador.  c) máquina de solda.      d) eletrodo usado. 

 

36. O______________ é o combustível que tem poder calorífico menor do que o da 

gasolina, mas sua mistura com o ar tem um poder calorífico maior do que a mistura da 

gasolina com o ar.  

a) diesel.  b) óleo.  c) metano.  d) álcool. 

 

37. Para resistir às pequenas faíscas provenientes do afastamento das linguetas do 

ruptor, os contatos deveram ser de: 

a) prata.  b) cobre.  c) latão.  d) tungstênio. 

 

38. O cabeçote móvel é um dos componentes do torno e possui várias funções. Sobre 

este componente e suas funções NÃO é correto afirmar: 

a) Não pode ser deslocado lateralmente para permitir o alinhamento ou 

desalinhamento da contraponta. 

b) Fixar o mandril de haste cônica usado para prender brocas, escareadores, alargadores 

e machos. 

c) Pode servir de apoio para operações de roscamento manual. 

d) Atua como suporte à contraponta, destinada a apoiar uma das extremidades da peça a 

ser torneada. 

 

39. Provoca detonação (pancadas de combustão) em motores à gasolina e álcool. 

a) Instalação do anel de segmento com a marca “top” para baixo. 

b) Brunimento irregular da camisa. 

c) Depósitos excessivos de carvão no cabeçote e cabeça do pistão. 

d) Desalinhamento das bielas. 
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40. São peças que compõem o sistema de suspensão do veículo, EXCETO: 

a) amortecedores. b) braços oscilantes.     c) pivôs. d) cremalheira. 
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ODONTÓLOGO PSF 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

Perguntas de um operário que lê 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b)Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4.O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação b) Hipérbole  c) Metonímia  d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador.  b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo.  d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira 

complementar. 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  . d) Todas estão corretas 

 

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se 

habilitem a seus programas é necessário: 
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a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d)Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

 

14. A representação total dos Conselho de Saúde deve ser: 

 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

público. 

b)50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público ou privado) 

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________  leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 

Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  

a) universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, 

com participação dos trabalhadores e dos empregadores. 
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18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

20. As Comissões Intergestores pactuarão, EXCETO: 

 

a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada 

nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, 

referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 

serviços de saúde entre os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da 

organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão 

institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo 

com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, 

estabelecendo as responsabilidades coletivas. 

 

 

21. A iniciativa privada ________________do SUS 

a) Poderá participar. 

b) A critério da Secretária Municipal de Saúde, poderá participar. 

c) Não poderá participar .    

d) Poderá financiar, mas não poderá participar. 

 

22. As Comissões Intergestores Bipartides são compostas de maneira paritária por:  

a)Representantes do Ministério da Saúde e do COSEMS 
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b)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os prefeitos das principais cidades 

c)Representantes do Ministério da Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde 

d)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os COSEMS 

 

23. No que diz respeito à elaboração de um plano de saúde, as propostas metodológicas 

que se fundamentam no enfoque estratégico-situacional estão organizadas segundo os 

momentos explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. São passos para a 

elaboração do plano de saúde, por ordem: 

 

a) Análise situacional, definição de objetivos do plano, construção dos módulos 

operacionais/análise de viabilidade, gerenciamento da execução: programação-

orçamentação, relatório anual de gestão. 

b) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/definição de objetivos, 

gerenciamento da execução. 

c) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/análise de viabilidade, 

gerenciamento da execução: programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

d) Análise situacional, definição de objetivos do plano, gerenciamento da execução: 

programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

 

24. Na abordagem da temática “Avaliação dos serviços de saúde”, Donabedian é citado 

pelos estudiosos em gestão da qualidade da assistência. Em relação aos pilares da 

qualidade de Donabedian, marque a opção INCORRETA: 

a) Eficácia: resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. Diz respeito à 

melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática cotidiana. 

Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente especificada 

como sendo o grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, alça-se ao 

nível de melhoria da saúde que os estudos de eficácia têm estabelecido como 

alcançáveis.  

b) Aceitabilidade: é a aceitabilidade do ponto de vista da sociedade ou 

comunidade. 

c) Eficiência: inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e 

efetivas, a mais eficiente é a de menor custo.  

d) Otimidade: é o cuidado relativizado quanto ao custo (do ponto de vista do paciente).  

 

25.  A cerca das condutas terapêuticas de emergência, frente a um quadro de abscesso 

perirradicular agudo, em evolução, analise e julgue os itens abaixo: 

 

       I – Se o edema encontra-se intra-oral, pode-se realizar a drenagem, para que se 

favoreça a redução da pressão intratecidual e a saída de produtos tóxicos. Nesses casos, 

usualmente, não se usa o dreno. 

      II – Se o edema encontra-se extra – oral sempre se realiza a drenagem. 

      III – Prescreve-se bochechos com solução aquecida, além de analgésico e/ou 

antiinflamatório.   

 

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

c)Apenas III está correta.   d)Todas estão corretas 

 

26. Sobre o hidróxido de cálcio, como medicação intracanal , em endodontia, analise e 

julgue :  

I – Pode desempenhar atividades biológicas, químicas e físicas dentro do canal. 
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II – A natureza do veículo, pelo qual o hidróxido de cálcio é transportado para 

dentro do canal, não interfere em suas atividades como medicação. 

III – Possui ação antiinflamatória, antibacteriana e neutralizadora de endotoxinas. 

 

a) V F F  b) V F V  c)F F V  d)V V V 

 

27. São fabricadas em aço inoxidável e possuem uma lâmina, que se caracteriza por um 

espiral à esquerda, sob a forma de pequenos cones superpostos, com base voltada para a 

base do instrumento. A secção transversal é em forma de vírgula e sua ponta é cônica, 

lisa e não-cortante. São empregadas em movimentos de limagem. A qual instrumento 

endodôntico pertence essas características? 

a) Limas Tipo K   b)Limas Tipo k-Flexofile  

c) Limas Tipo Hedströem  d)Brocas Largo 

 

28. Sobre as principais características da periodontite crônica, NÃO podemos afirmar:  

a) Geralmente é indolor. 

b) Considera-se moderada, quando ocorre uma perda de inserção clínica de 3 a 4 mm. 

c) Seus sinais clínicos são: inflamação, formação de bolsa, perda de inserção e perda 

óssea. 

d) Pode ser considerada localizada, quando menos de 50 % dos locais avaliados na 

boca apresentam perda de inserção ou óssea. 

 

29. Podemos AFIRMAR, sobre a clorexidina: 

a) Por sua natureza catiônica, torna-se capaz de aderir-se as estruturas bucais. 

b) È liberada rapidamente no ambiente bucal. 

c) Se seu uso for prolongado causa manchamento dental sempre de maneira 

irreversível. 

d) Possui boas propriedades antiinflamatórias, porém é um antibacteriano pouco atuante 

nas doenças periodontais. 

 

30. Sobre o adequado uso do instrumental, no tratamento periodontal, analise e julgue 

os itens abaixo: 

I - Deve-se sempre lubrificar a pedra, durante a afiação das curetas manuais. 

     II- Pacientes que apresentem doença cardiovascular, com doença pulmonar secundária, 

não podem receber o tratamento periodontal com instrumentos mecanizados. 

     III – Durante a afiação das curetas manuais, deve-se tentar provocar uma margem áspera 

da borda cortante afiada. 

 

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

c) Apenas II está correta.   d) Todas estão corretas. 

 

31. Sobre a restauração direta com resina composta, de cavidade Cl V, podemos 

afirmar, com EXCEÇÃO, que: 

a) Geralmente, não há necessidade de nenhum preparo cavitário.  
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b) A inserção da resina deve ser, preferencialmente, realizada em apenas dois 

incrementos. 

c) Primeiro inseri-se a resina no terço médio, levando para incisal ou oclusal e, em 

seguida, no terço médio, levando para cervical. 

d) A inserção da resina deve ser, preferencialmente, realizada em vários 

incrementos. 

 

32. Durante a seleção da cor da resina composta, para a realização de restaurações 

estéticas, deve-se seguir a seguinte ordem: 

I - Escolher a cor que reproduzirá o esmalte. 

II  - Identificar a opalescência, observando o terço incisal. 

III- Estabelecer o valor ou luminosidade, através da observação do dente homólogo. 

IV - Determinar o matiz, dirigindo o olhar para a região cervical. 

 

a)II – III – I – IV b)III – IV – II – I          c) IV – II – III – I       d) I – II – III – IV 

 

33. O preparo em túnel forma uma cavidade dental, que pode ser restaurada com: 

I - Resina composta   II - Cimento de ionômero de vidro 

III - Resina composta “flow”  IV – Compômero 

V - Uma associação entre eles. 

 

a) V F V F F  b)V V F F V  c)V V V V V  d)V V V F F 

 

34. O hematoma é uma complicação que pode acontecer no pós–operatório das cirurgias 

orais. Sobre esse assunto, NÃO podemos afirmar: 

a) Sempre é originário de trauma nos vasos sanguíneos, durante o trans-

operatório. 

b) Tende à involução espontânea. 

c) Sua regressão pode ser acelerada, após as primeiras 72 horas, fazendo uso do calor 

úmido. 

d) Por representar um meio de cultura rico em proteínas, pode facilitar o 

desenvolvimento de microrganismos, originando um processo séptico. 

 

35.Sobre as características da resina composta, analise e julgue os itens abaixo : 

 I – As resinas micro-híbridas, por apresentarem elevado percentual de partículas 

inorgânicas, possuem alta resistência ao desgaste. 

II – Possuem coeficiente de expansão térmica superior ao da estrutura dental. 

III – Possuem baixa condutibilidade térmica. 

 

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

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

 

36. Os cimentos de ionômero de vidro do tipo I são usados para: 

a) Cimentação de próteses, núcleos e dispositivos ortodônticos. 

b) Selamento de cicatrículas e fissuras. 

c) Restaurações. 

d) Forramento ou base de restauração. 
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37. Sobre flúor, marque a VERDADEIRA:  

a) A exposição diária total a fluoretos deve ser em torno de 0,8 a 1mg F/ Kg.   

b) O gel de flúor tópico possuem ph básico. 

c) Os dentifrícios fluoretados são muito populares, mas não possuem realmente a 

capacidade de interferir na iniciação e progressão da lesão de cárie. 

d) Fluoreto de sódio, fluoreto de cálcio, ácido fluossilícico e fluossilicato de sódio 

são compostos recomendados pelo Ministério da Saúde na fluoretação das águas de 

abastecimento público. 

 

38. A concentração de flúor nos dentifrícios deve ser de: 

a) 0,05 – 0,08 %  b) 0,1 – 0,15 %         c)2 – 4 %  d)3 – 5 % 

 

39. Sobre fluorose, analise e julgue: 

I - Pode ser considerada uma hipoplasia de esmalte. 

II – É classificada como severa, quando está generalizada e afeta a forma do dente. 

III – Causada por ingestão excessiva e crônica de flúor, durante a fase de 

mineralização dos dentes. 

 

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

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

 

40. Sobre o cementoblastoma, NÃO podemos afirmar: 

a) A dor pode ou não estar presente. 

b) Geralmente, são lesões de crescimento rápido. 

c) A maioria ocorre na região de molares, na mandíbula. 

d) Raramente, os dentes decíduos estão envolvidos. 

 

41. O condiloma acuminado (verruga venérea) é considerado uma doença sexualmente 

transmissível, mas apresenta manifestações bucais. Sobre esse assunto, julgue: 

I - Os condilomas tendem a ser maiores que os papilomas, e são caracteristicamente 

múltiplos e aglutinados. 

II – O tamanho médio das lesões é de 5 cm. 

III – As lesões orais ocorrem, com mais freqüência, na mucosa labial , palato mole e 

freio da língua 

 

a) V F F  b) V F V  c)F V F  d)V V V 

 

42. Perda patológica de estrutura dentária causada por cargas oclusais biomecânicas, 

que resultam em flexão e ruptura do esmalte e da dentina cervical. São lesões com 

forma de cunha afiada, profundas, margens bem definidas, sendo que as lesões, ou parte 

delas, podem se localizar subgengivalmente. Muitas vezes, ocorrendo em um único 

dente. São características de: 

a) Abfração dentária   b)Erosão dentária    c)Atrito dentário      d)Abrasão dentária 
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43. Após um acidente ocupacional, com material pérfuro-cortante, o tempo de duração 

da quimioprofilaxia para HIV, quando bem tolerado, deverá ser de: 

a) 10 semanas  b)02 semanas  c)04 semanas  d)12 semanas 

 

44. Assinale a alternativa, que mostra a correlação mais comumente encontrada, entre o 

dente decíduo superior e a época de sua erupção. 

a) Canino decíduo – 10 meses.     b)Incisivo lateral decíduo – 05 meses. 

c) Primeiro molar decíduo – 16 meses.    d)Segundo molar decíduo – 18 meses. 
 

45. O Flúor é o 13º elemento mais abundante no solo e o 15º no mar. Apresenta grande 

afinidade pelos metais bi e tri valentes, como o manganês, ferro e cálcio, característica 

que favorece sua fixação nos organismos vivos. É o elemento quimicamente mais 

reativo de todos os íons carregados negativamente. Como consequência, nunca é 

encontrado na natureza em forma pura, mas sim em compostos: os fluoretos. Isolado, o 

flúor é um gás que possui odor irritante. 

 

Sobre o flúor, assinale a alternativa ERRADA: 

 

a) Os fluoretos são compostos químicos formados pela combinação com outros 

elementos, encontrados em toda parte: solo, ar, água, plantas e vida animal. Isto explica 

porque muitos alimentos contêm Flúor. 

b) A importância dos fluoretos no solo se dá ao fato da incorporação deste 

elemento aos alimentos, principalmente nas folhas de chá, inhame e mandioca. Os 

fertilizantes contendo flúor, 0,58 – 2,43%, não influenciam em sua concentração 

nos vegetais cultivados em solos fertilizados. 

c) Na ingestão, o sal de Flúor é rapidamente veiculado através da corrente sanguínea, 

ocorrendo uma deposição de íons fluoretos nos tecidos mineralizados: ossos e dentes, 

não havendo deposição nos tecidos moles. A parcela não absorvida, 90%, é eliminada 

normalmente pelas vias urinárias, ocorrendo também por meio das fezes, suor e fluidos 

gengivais. 

d) A efetividade do flúor sistêmico se deve à combinação de três fatores: o 

fortalecimento do esmalte pela redução da sua solubilidade perante o ataque ácido, 

inibindo a desmineralização; o favorecimento da remineralização; e a mudança na 

ecologia bucal pela diminuição do número e do potencial cariogênico dos 

microrganismos. 

 

46. Sobre o metabolismo do flúor, analise: 

 

I - Os compostos solúveis de flúor na água e alimentos quando ingeridos sofrem 

dissociação iônica em função do ácido clorídrico produzido no estômago. 

II- O íon fluoreto é absorvido em sua totalidade pela mucosa estomacal. Por intermédio 

do plasma sanguíneo o flúor circula por todo o organismo. 

III- Após três horas 70% do flúor é eliminado pela urina, 15% pelas fezes e 5% pelo 

suor. 

 

a) Apenas I está correta.   b) Apenas II está incorreta.  

c) Apenas II e III estão corretas d) todas estão corretas 
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47.  Analise as alternativas a seguir sobre o Gerenciamento Dos Resíduos De Serviços De 

Saúde. 

I- O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, 

planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o 

objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um 

encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a 

preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

II- Todo gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - 

PGRSS, baseado nas características dos resíduos gerados estabelecendo as diretrizes de manejo 

dos RSS. 

 

a) Apenas I está correto.   b) Apenas II está correto.   

c) I e II estão corretos.    d) I e II estão errados. 

 

48. Sobre o acondicionamento dos resíduos de serviços de saúde, marque a alternativa 

VERDADEIRA. 

a) Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído de material resistente a 

ruptura, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT, respeitados os limites de peso de cada saco, 

sendo proibido o seu esvaziamento. 

b) Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, com 

tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados. 

c) Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material 

compatível com o líquido armazenado, resistentes, não rígidos, com tampa rosqueada. 

d) Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia não necessitam de 

tampa para vedação. 

 

49. A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes: 

a) Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação 

descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, 

nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território 

sempre em consonância com o princípio da equidade. 

b) Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes 

e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do 

cuidado. 

c) Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na 

construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento 

dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde 

a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social. 

d)Todas estão corretas. 

 

50. De acordo com inúmeros pesquisadores, a esterilização das peças de mão se faz   necessária 

como única forma de eliminar os microorganismos presentes em seu interior, os quais podem 

ser transmitidos aos pacientes atendidos subsequentemente. Sobre esse processo, avalie: 

I- Antes da esterilização é necessária a realização de uma limpeza eficiente que pode ser 

conseguida através de lavagem em cuba ultra-sônica associada ao uso de desincrustantes, que 

conseguem limpar todos os resíduos das fendas e ranhuras inacessíveis à limpeza manual. Este 

procedimento deve ser utilizado somente para limpeza de instrumentais. 

II- O acionamento do Flush ou Bio-Sistem visando à desinfecção das tubulações do equipo e 

partes internas da peça de mão é um recurso que deve ser utilizado, quando disponível no 

equipo. O sistema consta de um segundo reservatório no qual é colocada solução com 500 ppm 

de Cloro. A solução desinfetante circula pelas tubulações, realizando a desinfecção das partes 

internas da peça de mão e interior das mangueiras de água. O Flush deve ser acionado por 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

12 
 

aproximadamente trinta segundos com a ponta de alta rotação sobre a cuspideira. Caso o equipo 

não disponha desse sistema, um acionamento realizado apenas com a água dos reservatórios, já 

promoverá uma lavagem das tubulações, contribuindo para uma limpeza mecânica das mesmas 

e para redução do nível de contaminação. Após o uso do Flush é recomendável que se acione a 

ponta de alta rotação com água para a remoção de resíduos do desinfetante. Assim, se evita 

corrosão interna e danos às mangueiras que podem, com o tempo, sofrer ressecamento. 

a) Apenas I está correto.  b) Apenas II está correto.   

c) I e II estão corretos.               d) I e II estão errados. 
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ASSISTENTE SOCIAL 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Perguntas de um operário que lê 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 
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d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 

2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b)Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4.O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 
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b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 

 

6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira 

complementar. 

 

Estão CORRETAS:  



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

4 
 

a) I e III.  b) I  c) II e III  d) Todas estão corretas. 

 

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se 

habilitem a seus programas é necessário: 

 

a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d)Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

14. A representação total dos Conselhos de Saúde deve ser: 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

público. 

b)50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público ou privado) 

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________ leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 

Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. NULA 
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18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

20. As Comissões Intergestoras pactuarão, EXCETO: 

 

a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada 

nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, 

referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 

serviços de saúde entre os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da 

organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão 

institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo 

com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, 

estabelecendo as responsabilidades coletivas. 

 

21. A iniciativa privada ________________do SUS 

a) Poderá participar. 

b) A critério da Secretária Municipal de Saúde, poderá participar. 

c) Não poderá participar.     

d) Poderá financiar, mas não poderá participar. 

 

22. As Comissões Intergestoras Bipartide são compostas de maneira paritária por:  

a)Representantes do Ministério da Saúde e do COSEMS. 

b)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os prefeitos das principais cidades. 

c)Representantes do Ministério da Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde. 

d)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os COSEMS. 
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23. No que diz respeito à elaboração de um plano de saúde, as propostas metodológicas 

que se fundamentam no enfoque estratégico-situacional estão organizadas segundo os 

momentos explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. São passos para a 

elaboração do plano de saúde, por ordem: 

 

a) Análise situacional, definição de objetivos do plano, construção dos módulos 

operacionais/análise de viabilidade, gerenciamento da execução: programação-

orçamentação, relatório anual de gestão. 

b) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/definição de objetivos, 

gerenciamento da execução. 

c) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/análise de viabilidade, 

gerenciamento da execução: programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

d) Análise situacional, definição de objetivos do plano, gerenciamento da execução: 

programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

 

24. Na abordagem da temática “Avaliação dos serviços de saúde”, Donabedian é citado 

pelos estudiosos em gestão da qualidade da assistência. Em relação aos pilares da 

qualidade de Donabedian, marque a opção INCORRETA: 

a) Eficácia: resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. Diz respeito à 

melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática cotidiana. 

Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente especificada 

como sendo o grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, alça-se ao 

nível de melhoria da saúde que os estudos de eficácia têm estabelecido como 

alcançáveis.  

b) Aceitabilidade: é a aceitabilidade do ponto de vista da sociedade ou 

comunidade. 

c) Eficiência: inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e 

efetivas, a mais eficiente é a de menor custo.  

d) Otimidade: é o cuidado relativizado quanto ao custo (do ponto de vista do paciente).  

 

25. São Características da gênese do Serviço Social brasileiro, EXCETO: 

a) Contexto de expansão do capitalismo. A profissão incorpora as principais matrizes 

teórico-metodológicas sobre o conhecimento da sociedade burguesa. 

b) Intensa relação com o ideário católico, caráter de apostolado imprimido à 

profissão. Posicionamentos de cunho humanista, afinados aos ideais liberal e 

marxista, em busca de recuperação da hegemonia do pensamento social da Igreja 

diante da questão social. 

c) Abordagem da questão social como problema moral e religioso. 

d) Intervenções caracterizadas pela priorização na formação da família e do indivíduo 

para solução de problemas materiais, morais e sociais. 

26. Ainda com relação à gênese do serviço social, a reorientação da profissão ocorrida a 

partir dos anos 40, tem como características, EXCETO: 

a) O contato com o Serviço Social norte-americano: propostas de trabalho 

permeadas pelo caráter conservador da teoria social funcionalista; 
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b) A exigência de qualificação e sistematização do espaço sócio-ocupacional para 

atender às requisições de um Estado que começa a implementar políticas no campo 

social. 

c) A constituição de um arranjo teórico-doutrinário caracterizado pela junção do 

discurso humanista cristão com o suporte técnico-científico da teoria social positivista 

(caminho do pensamento conservador pela mediação das Ciências Sociais). 

d) A legitimação do profissional nesse contexto: assalariamento e ocupação de um 

espaço na divisão sócio técnica do trabalho. 

27. Com relação às matrizes que caracterizaram o serviço social em todo o seu processo 

histórico, não podemos AFIRMAR que: 

a) A matriz positivista apresenta uma apreensão manipuladora, instrumental e imediata 

do ser social caracterizada ainda por abordagem das  relações sociais dos indivíduos no 

plano de suas vivências imediatas, como fatos (dados) que se apresentam em sua 

objetividade e imediaticidade. 

b) A matriz positivista não aponta para mudanças, senão dentro da ordem estabelecida, 

voltando-se para ajustes e conservação. 

c) A orientação fenomenológica configura para a profissão propostas de trabalho 

ajustadoras e um perfil manipulatório, voltado para o aperfeiçoamento dos 

instrumentos e técnicas para a intervenção, metodologias de ação, busca de 

padrões de eficiência, sofisticação de modelos de análise, diagnóstico e 

planejamento. 

d) A matriz positivista restringe a visão de teoria ao âmbito do verificável, da 

experimentação e da fragmentação. 

28. Com relação ao Movimento de Reconceituação e suas vertentes podemos 

AFIRMAR que: 

a) A vertente Modernizadora incorpora a abordagem fenomenológica, 

estruturalista e sistêmica (matriz positivista) e também prima pela busca da 

satisfação do binômio Eficácia-Eficiência. 

b) Já a Vertente inspirada na Fenomenologia é caracterizada por uma metodologia 

dialógica, dirige-se ao vivido humano, ao sujeito em suas vivências. Coloca para o 

Serviço Social a tarefa de auxiliar na abertura do sujeito em relação aos outros, ao 

mundo de pessoas. A concepção de pessoa, diálogo e transformação social dos sujeitos. 

c) Com relação à Vertente Marxista pode-se inferir que remete à profissão uma  

consciência de sua inserção na sociedade de classes.  Pode-se afirmar ainda que se 

caracteriza por abordagens reducionistas do marxismo, com influência de Althusser 

(60/70), marxismo equivocado que recusou a via institucional e as determinações sócio-

históricas do Serviço Social.  

d) O fato de a profissão passar a questionar sua prática institucional e seus objetivos de 

adaptação social, aproximando-se dos movimentos sociais e mostrando-se 

comprometida com a ruptura do Serviço Social tradicional pode-se associar à influência 

exercida pela Vertente Marxista. 

29. O serviço social tradicional ficou historicamente caracterizado por intervenções 

baseadas nas seguintes metodologias: 

a) Caso, grupo e desenvolvimento de comunidade. 

b) Caso, grupo e comunidade. 

c) Estudo, caso, comunidade. 

d) Estudo, diagnóstico, tratamento. 
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30. Enumere as lacunas abaixo de acordo os números indicativos dos locais onde tais 

fatos ocorreram. 

1- (  ) 1ª escola é criada a partir da chegada de alunas do CEAS vindas da Escola de 

Serviço Social da Bélgica. 

2-(   ) Semanas Sociais, promovidas pelo Grupo de Ação, fundado em 1936. 

3-(   )  criação do Instituto de Educação Familiar e Social, com objetivo de formar entre 

mulheres de todas as classes uma consciência cristã, para que atuem como elementos de 

correção das anomalias sociais, de renovação pessoal e católica. 

4-(   ) 2ª escola do país, impulso do Cardeal Leme, Stela de Faro e Alceu Amoroso 

Lima. 

5-(   ) 1º curso de preparo para o exercício da ação social, Curso Intensivo de Formação 

Social para Moças, no Centro de Estudos e Ação Social (CEAS). 

 

I- Rio de Janeiro II- São Paulo,  1936 III- Rio de Janeiro, 1937     IV- São Paulo, 1932 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

 

a) 1-II, 2-I, 3-III, 4-III, 5-IV  b)1-III, 2-I, 3-IV, 4-II, 5-IV 

c)1-II, 2-I, 3- IV, 4- II, 5-III   d)1-I, 2-II, 3-III, 4-IV, 5-IV 

31. A lei 8.069, de 13 de julho de 1990 tem no seu teor orientações acerca de como deve 

funcionar o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de liberdade assistida (LA) e prestação de serviços à comunidade (PSC). 

Com relação a este assunto podemos AFIRMAR que: 

 

a) Verificada a prática do ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar 

ao adolescente as seguintes medidas: advertência, obrigação de reparar o dano, 

prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de 

semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. 

b) A prestação de  serviços  comunitários  consiste  na  realização  de tarefas gratuitas 

de interesse geral, por período não excedente a doze meses, junto a entidades 

assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em 

programas comunitários ou governamentais. 

c) Com relação à prestação de serviços à comunidade as tarefas serão atribuídas 

conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima 

de 12 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a 

não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho. 

d) A liberdade  assistida  será  fixada  pelo  prazo  mínimo  de  doze  meses, podendo a 

qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o 

orientador, o Ministério Público e o defensor. 

 

32. De acordo com o Art. 119 do ECA, incumbe ao orientador, com o apoio e a 

supervisão da autoridade competente, a realização de certos encargos. Assinale a 

alternativa que NÃO caracteriza de forma satisfatória tais encargos. 

a) Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientações e 

inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência 

social. 

b) Apresentar relatório do caso. 
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c) Diligenciar no  sentido  da  profissionalização  do  adolescente  e  de  sua inserção no 

mercado de trabalho. 

d) Supervisionar a frequência e o aproveitamento  escolar  do  adolescente, porém, 

não sendo encargo deste a promoção da matrícula do adolescente. 

33. A discussão da politica social encontra-se inserida nas ciências sociais, em especial 

na ciência política e na economia política. De um modo geral, a política social é 

entendida como ação governamental com objetivos específicos relacionados com a 

proteção social. Com relação a tal temática podemos AFIRMAR que: 

a) A análise da política pública deveria conhecer o tipo de política adotada  e  a  

classificação  poderia  ser  feita  a  partir  de critérios  como  os  formais  ou  

institucionais,  observando ainda o  grau  de universalidade e os sujeitos afetados. 

b) A entrada da matéria Política Social no currículo dos assistentes sociais e nos 

debates,  data  dos  anos  de  1970,  o  que mostra  uma  trajetória  antiga  desse  debate  

entre  nós (BEHRING;  BOSCHETTI,  2006)  –  contexto  de democracia. 

c) A conexão entre política social e serviço social surge com o incremento da 

intervenção estatal,  pela  via  de processos  de  modernização  conservadora  no  Brasil  

(Behring,2003), a partir dos anos de 1950. 

d) Podemos afirmar que, historicamente, existe certo  consenso  em  torno  do  final  do  

século  XX como período  de  criação  e  multiplicação  das  primeiras  legislações  e 

medidas  de  proteção  social,  com  destaque  para  a  Alemanha e  a  Inglaterra,  após  

um  intenso  e  polêmico  debate  entre liberais e reformadores sociais humanistas.   

34. O Código de Ética Profissional tem entre seus objetivos, orientar profissionais a 

como se comportarem diante de determinadas situações e indica os limites da pratica 

profissional devidamente tipificados entre direitos e deveres profissionais previstos. 

Diante disto, assinale a alternativa incorreta com relação ao que o Código de Ética 

profissional propõe na relação do Assistente Social com as instituições empregadoras e 

outras: 

a) Constitui-se em um direito do assistente social dispor de condições de trabalho 

condignas, seja em entidade pública ou privada, de forma a garantir a qualidade do 

exercício profissional; 

b)  É um dever do assistente social programar, administrar, executar e repassar os 

serviços sociais assegurados institucionalmente; 

c) Também é um dever do assistente social  denunciar falhas nos regulamentos, normas 

e programas da instituição em que trabalha quando os mesmos estiverem ferindo os 

princípios e diretrizes deste código. 

d) É um direito do assistente social apoiar e/ou participar dos  movimentos sociais 

e organizações populares vinculados à luta pela  consolidação e ampliação da 

democracia e dos  direitos de cidadania. 

35. Falar em controle social significa falar em equidade, em justiça, em inclusão social e 

democratização de espaços anteriormente restritos a determinadas grupos sociais e/ou 

categorias específicas. O controle social tem sido alvo de discussões constantes e 

constitui-se em espaços privilegiados de participação social onde diversos atores da 

nossa sociedade, podem através deste mecanismo, participar do controle social nas 

políticas públicas. Com relação a este assunto podemos AFIRMAR que: 
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a) A temática do controle social ganhou visibilidade no Brasil a partir do processo de 

democratização na década de 70 e, principalmente, com a institucionalização dos 

mecanismos de participação nas políticas públicas na Constituição de 1988 e nas leis 

orgânicas posteriores: os Conselhos e as Conferências.  

b) A área da saúde pode ser considerada como pioneira neste processo devido à 

efervescência política que a caracterizou desde o final da década de 50 e à organização 

do Movimento da Reforma Sanitária que congregou movimentos sociais, intelectuais e 

partidos de esquerda na luta contra a ditadura com vistas à mudança do modelo 

“médico-assistencial privatista” para um Sistema Nacional de Saúde universal, público, 

participativo, descentralizado e de qualidade. 

c) Para Gramsci (2000), “na noção geral de Estado entram elementos que devem 

ser remetidos à noção de sociedade civil. Assim, o Estado abrange a sociedade 

política e a sociedade civil, para manter a hegemonia de uma determinada classe 

sobre a outra. 

d) Em Gramsci não existe uma distinção entre Estado e sociedade civil, mas uma 

unidade orgânica: “por “Estado” deve-se entender, além do aparelho de governo, 

também o aparelho “privado” de hegemonia ou sociedade civil” (GRAMSCI, 2000). 

36. Com base no Manual de orientações técnicas sobre o Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF) é CORRETO afirmar sobre o conceito de 

vulnerabilidade social que subsidia a PNAS/2004: 

 

a) A vulnerabilidade é entendida como fenômeno complexo, multifacetado e que se 

manifesta de formas variadas. Não é algo imutável, definitivo, ao contrário, pode 

ser entendido como uma zona instável que as famílias podem atravessar, nela 

recair ou nela permanecer durante toda a sua existência. 

b)  Este termo está bastante vinculado à questão do trabalho, como um vínculo instável 

e até muitas vezes passageiro, o que contribui para o aumento de subempregos e assim a 

precarização das condições de trabalho. 

c) A vulnerabilidade aqui entendida como sinônimo de pobreza, miséria e abandono. 

d) Vulnerabilidade social deve ser entendida como condição pessoal de um sujeito com 

relação a sua inserção tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade/comunidade 

onde vive. 

37. O decreto Nº 7.053/2009 institui em nosso país o Programa Nacional para a 

População em Situação de Rua. Assinale dentre as alternativas a que contem a unidade 

em que funciona o serviço destinado para esse público. 

a) CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). 

b) Casa de Passagem. 

c) Albergue. 

d) CENTRO POP. 

38. Com base na Norma Operacional Básica/RH pode-se afirmar que são princípios 

éticos para os trabalhadores da Assistência Social, EXCETO: 

a) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais. 

b) Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que 

garantam a oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais. 

c) Promoção aos usuários do acesso à informação, porém não sendo possível 

fornecer informações acerca de nome e a credencial de quem os atende. 

d) Proteção à privacidade dos usuários, observado o sigilo profissional, preservando sua 

privacidade e opção e resgatando sua historia de vida. 
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39. Por definição contida na NOB/RH, Equipes de referência são aquelas constituídas 

por servidores efetivos responsáveis pela organização e oferta de serviços, programas, 

projetos e benefícios de proteção social básica e especial, levando-se em consideração o 

número de famílias e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições 

que devem ser garantidas aos usuários. Com base nesta NOB podemos AFIRMAR que: 

 

a) As equipes de referência para os Centros de Referência da Assistência Social - CRAS 

devem contar sempre com um psicólogo, devendo o mesmo, independentemente do 

porte do município, ter o seguinte perfil profissional: ser um técnico de nível superior, 

concursado, com experiência em trabalhos comunitários e gestão de programas, 

projetos, serviços e benefícios socioassistenciais. 

b) O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS é uma 

unidade pública que se constitui como polo de referência, coordenador e articulador da 

proteção social de média complexidade. 

c) Considerando que as equipes de referência são compostas por diferentes 

categorias profissionais, do ponto de vista da gestão do trabalho, a coordenação do 

CRAS fomenta o trabalho articulado entre os profissionais, estimulando a troca de 

conhecimentos e a produção de novos saberes. Ao mesmo tempo, reconhece as 

necessidades de capacitação e formação continuada da equipe que coordena com 

vistas a superar dificuldades e melhorar a qualidade dos serviços. 

d) A Tipificação de Serviços Socioassistenciais (2009), pactuada na Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB) e aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social, 

define e detalha três serviços de proteção social básica: a) Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF); b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos; c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com 

deficiência e idosas. 

40. São Princípios da Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, EXCETO: 

a) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica. 

b) Respeito á dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 

qualquer comprovação vexatória de necessidade. 

c) Participação Popular. 

d) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais políticas. 

41. Com base na PNAS/2004 A PROTEÇÃO SOCIAL, dividida em níveis de 

complexidade, prevê como “plano de fundo”, as seguintes seguranças: 

 

a) Segurança de sobrevivência, Segurança da acolhida, Segurança da família. 

b) Segurança de sobrevivência, Segurança da acolhida, Segurança do Convívio. 

c) Segurança de acolhida, Segurança da Família, Segurança social. 

d) Segurança do convívio, Segurança da acolhida, Segurança Social. 

42. A _________________________ constitui a justaposição de disciplinas, cada uma 

com suas teorias e metodologias próprias. Como se diz popularmente, “Cada uma no 

seu quadrado”. Ou seja, pessoas de múltiplas áreas são chamadas para dissertar sobre 

um tema e daí se obtém uma visão do mesmo sob diversas perspectivas. 

 

a) Interdisciplinaridade   



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

12 
 

b) b)Instrumentalidade 

c)Transdisciplinaridade   

d)Multidisciplinaridade 

43. Complete a frase seguinte. Habermas (1987), quando fala de 

____________________, nos lembra que frente a um objeto concreto sempre 

trabalhamos com  fragmentos disciplinares conectados pela pergunta central, para  

compreendê-lo  de  forma mais  profunda, mais  ampliada  e mais  complexa. 

 

a) Interdisciplinaridade.   b)Multidisciplinaridade. 

c) Transdisciplinaridade.   d)Multiprofissionalidade. 

 

44. Frente às transformações do mundo globalizado, espera-se que o assistente social 

encontre respostas sólidas diante das especificidades da questão social.  

Nesse sentido, a proposta do trabalho interdisciplinar se apresenta como uma 

possibilidade de compartilhamento de conhecimentos e saberes que auxiliam na 

compreensão das relações sociais e que permita a superação de ideias já concebidas. 

Assinale a alternativa que NÃO contempla o conceito de Interdisciplinaridade. 

 

a) A interdisciplinaridade transcende a união de forças para a obtenção de um objetivo 

comum, ela possibilita o diálogo, a troca de conceitos e ideias, a criatividade. 

b) A interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre especialistas e 

pela integração das disciplinas num mesmo projeto. 

c) A interdisciplinaridade é uma atitude individual diante da questão do 

conhecimento, um projeto em que causa e intenção coincidam, um fazer que surja 

de um ato de vontade e que, portanto, exige uma imersão no trabalho cotidiano. 

d) A perspectiva interdisciplinar não fere a especificidade das profissões e tampouco 

seus campos de especialidade. Muito pelo contrário, requer a originalidade e a 

diversidade dos conhecimentos que produzem e sistematizam acerca de determinado 

objeto, de determinada prática, permitindo a pluralidade de contribuições para 

compreensões mais consistentes deste mesmo objeto, desta mesma prática (Martinelli, 

1995). 

 

45. NULA 

 

46. O Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, pessoas idosas 

e suas famílias integra os serviços propostos na Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, de acordo com as normas estabelecidas pelo Sistema Único de 

Assistência Social (Suas). Este pode ser ofertado em: 

a) No CREAS ou unidade a ele referenciada. 

b) É possível realizar o atendimento no domicílio a qualquer momento, desde que haja 

disponibilidade do profissional. 

c) Também é possível realizar o atendimento no domicílio do usuário, ofertando 

atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos com algum 

grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaoespecial/mediacomplexidade/pessoas-com-deficiencia-idosas-e-suas-familias/resolveuid/579a38b63c0787c8ce412b1d3dcc8b36
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47. É função do PAEFI: 

 

a) Dar atenções e orientações direcionadas à promoção de direitos, à preservação e ao 

fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais. 

b) Proporcionar o fortalecimento da função de proteção das famílias diante do conjunto 

de condições que causam fragilidades ou as submetem a situações de risco pessoal e 

social. 

c) oferecer atendimento a indivíduos e famílias em diversas situações de violação de 

direitos, como violência (física, psicológica e negligência, abuso e/ou exploração 

sexual), afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa 

ou medida de proteção; tráfico de pessoas; situação de rua; mendicância; abandono; 

vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual ou 

raça/etnia e outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações ou 

submissões. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

48. A Lei Eloy Chaves, de 1923, considerada o marco inicial da Previdência Social 

brasileira, instituiu: 

a) Um fundo especial de aposentadorias e pensões para os ferroviários. 

b) A garantia de um financiamento próprio para aposentadorias e pensões dos 

trabalhadores em geral. 

c) Um fundo especial de aposentadorias e pensões para os trabalhadores das forças 

armadas – exército, marinha e aeronáutica. 

d) Um fundo garantidor de indenizações em caso de invalidez por acidentes de trabalho. 

 

49. NULA 

 

50. Quanto à natureza e ao alcance do direito assistencial é INCORRETO afirmar: 

a) A política de assistência social assegura a primazia da responsabilidade estatal no seu 

financiamento, bem como no seu planejamento e na sua execução.  

b) As entidades assistenciais não podem estar submetidas à lógica do mercado, devendo 

ser, por natureza, sem fins lucrativos. 

c) O princípio da universalização, garantido legalmente, indica que a política de 

assistência social deve ser implementada de modo a reduzir as desigualdades sociais. 

d) A política de assistência social é reconhecida legalmente como uma ajuda 

essencial na vida da população em condições de miséria absoluta no Brasil, bem 

como um dever moral do Estado em assegurá-la.  
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NUTRICIONISTA 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto    b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre   d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira 

complementar. 

 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  d) Todas estão corretas. 
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12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se 

habilitem a seus programas é necessário: 

 

a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d)Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

14. A representação total dos Conselhos de Saúde deve ser: 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

público. 

b)50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público ou privado). 

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________ leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 

Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  
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a) universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, 

com participação dos trabalhadores e dos empregadores. 

 

18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

20. As Comissões Intergestoras pactuarão, EXCETO: 

 

a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada 

nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, 

referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 

serviços de saúde entre os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da 

organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão 

institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo 

com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, 

estabelecendo as responsabilidades coletivas. 

 

21. A iniciativa privada ________________do SUS 

a) Poderá participar. 

b) A critério da Secretária Municipal de Saúde, poderá participar. 
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c) Não poderá participar.     

d) Poderá financiar, mas não poderá participar. 

 

22. As Comissões Intergestoras Bipartide são compostas de maneira paritária por:  

a) Representantes do Ministério da Saúde e do COSEMS. 

b) Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os prefeitos das principais cidades. 

c) Representantes do Ministério da Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde. 

d) Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os COSEMS. 

 

23. No que diz respeito à elaboração de um plano de saúde, as propostas metodológicas 

que se fundamentam no enfoque estratégico-situacional estão organizadas segundo os 

momentos explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. São passos para a 

elaboração do plano de saúde, por ordem: 

 

a) Análise situacional, definição de objetivos do plano, construção dos módulos 

operacionais/análise de viabilidade, gerenciamento da execução: programação-

orçamentação, relatório anual de gestão. 

b) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/definição de objetivos, 

gerenciamento da execução. 

c) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/análise de viabilidade, 

gerenciamento da execução: programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

d) Análise situacional, definição de objetivos do plano, gerenciamento da execução: 

programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

 

24. Na abordagem da temática “Avaliação dos serviços de saúde”, Donabedian é citado 

pelos estudiosos em gestão da qualidade da assistência. Em relação aos pilares da 

qualidade de Donabedian, marque a opção INCORRETA: 

a) Eficácia: resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. Diz respeito à 

melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática cotidiana. 

Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente especificada 

como sendo o grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, alça-se ao 

nível de melhoria da saúde que os estudos de eficácia têm estabelecido como 

alcançáveis.  

b) Aceitabilidade: é a aceitabilidade do ponto de vista da sociedade ou 

comunidade. 

c) Eficiência: inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e 

efetivas, a mais eficiente é a de menor custo.  

d) Otimidade: é o cuidado relativizado quanto ao custo (do ponto de vista do paciente).  

 

25. Sobre segurança alimentar, podemos AFIRMAR:  

I- A garantia do direito de todos ao acesso a alimentos de qualidade, em 

quantidade suficiente e de modo permanente, com base em práticas alimentares 

saudáveis e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, e nem o 

sistema alimentar futuro, devendo se realizar em bases sustentáveis.  

II- Todo país deve ser soberano para assegurar sua segurança alimentar, respeitando as 

características culturais de cada povo, manifestadas no ato de se alimentar.  
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III- É responsabilidade dos Estados Nacionais assegurarem este direito e devem fazê-lo 

em obrigatória articulação com a sociedade civil, cada parte cumprindo suas atribuições 

específicas. 

 

a) I e II são verdadeiras   b) Apenas I é verdadeira 

c) Apenas III é verdadeira  d) Todas são verdadeiras 

 

26.  A insegurança alimentar e nutricional no Brasil têm duas faces: 

a) Aquela associada à negação do direito ao acesso à alimentação necessária à vida, 

e aquela resultante da alimentação inadequada, que não confere à população uma 

alimentação saudável. 

b) Aquela associada à falta de alimentação nutritiva e aquela resultante da alimentação 

inadequada, que não confere à população uma alimentação saudável. 

c) Aquela associada à negação do direito ao acesso à alimentação necessária à vida, e 

aquela resultante da falta de alimentação nos lugarejos. 

d) Aquela associada à escassez de alimentação devido ao êxodo rural e aquela resultante 

da cultura alimentar que não confere à população uma alimentação saudável. 

 

27.  Analise as alternativas: 

 

I- O cardápio é a ferramenta operacional que relaciona os alimentos destinados a suprir 

as necessidades nutricionais individuais ou coletivas, discriminando os alimentos, por 

preparação, quantitativo per capita, para energia, carboidratos, proteínas, lipídios, 

vitaminas e minerais.  

II- O cardápio é o instrumento de planejamento que visa assegurar a oferta de uma 

alimentação equilibrada, garantindo os nutrientes necessários para a boa condição de 

saúde. 

III- Compete ao Nutricionista planejar o cardápio de acordo com a cultura alimentar, o 

perfil epidemiológico da população atendida e a vocação agrícola da região, 

acompanhando desde a aquisição dos gêneros alimentícios até a produção e distribuição 

da alimentação... 
 

a) I e II estão erradas    b) II e III estão corretas 

c)I e III estão corretas    d) I, II e III estão corretas 

 

28. O Programa Nacional de Suplementação de Ferro consiste na suplementação 

medicamentosa de ferro para crianças de 6 a 18 meses de idade, gestantes a partir da 20ª 

semana e mulheres até o 3º mês pós-parto. Os suplementos de ferro serão distribuídos, 

gratuitamente, às unidades de saúde que conformam a rede do SUS em todos os 

municípios brasileiros, de acordo com o número de crianças e mulheres que atendam ao 

perfil de sujeitos da ação do programa. Além da suplementação preventiva, as mulheres 

e os responsáveis pelas crianças atendidas pelo programa deverão ser orientados acerca 

de uma alimentação saudável e sobre a importância do consumo de alimentos ricos em 

ferro, incluindo informações sobre alimentos facilitadores ou dificultadores da absorção 

do ferro, com vistas à prevenção da anemia por deficiência de ferro. 

São comumente observados em pessoas que têm anemia falciforme: 

 

a)Crises dolorosas no corpo; Palidez e cansaço constante. 
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b) Icterícia (cor amarelada, visivelmente identificada no interior dos olhos), febre alta e 

dor forte na cabeça e região dos olhos. 

c) Feridas nas pernas, cansaço esporádico. 

d) Constantes infecções e febres; Inchaço muito doloroso nas mãos e nos pés de 

crianças e dor forte na cabeça e região dos olhos. 

 

29. Há produtos que podem ser estocados por certo período de tempo. Como exemplo, 

podemos citar o leite de vaca, submetido ao processo de ultrapasteurização. Sobre 

ultrapasteurização, podemos AFIRMAR: 

 

a) É o aquecimento do produto à temperatura de 90 a 96 °C por 10 a 20 segundos e 

homogeneização rápida. 

b) É o aquecimento do produto à temperatura de 130 a 150 °C por 2 a 4 segundos e 

resfriamento rápido. 

c) É o aquecimento do produto à temperatura de 100 a 200 °C por 10 a 12 segundos e 

resfriamento até 22 °C por, no máximo, 30 minutos. 

d) É o aquecimento do produto à temperatura de 100 a 200 °C por 10 a 12 segundos e 

homogeneização rápida.  

 

30. O consumo de alimentos com fitosteróis auxilia o tratamento da hipercolesterolemia 

por que: 

 

a) estimulam a liberação de enzimas lipolíticas no fígado. 

b) dificultam a absorção do colesterol no intestino. 

c)promovem a oxidação da LDL.  

d) reduzem os níveis plasmáticos de triglicérides. 

 

31. O valor máximo desejável do índice de massa corporal é: 

a) 19,5Kg/m²  b) 21,0Kg/m²  c) 24,9Kg/m²  d) 23,5Kg/m² 

 

32. O ___________ é um aditivo conservador utilizado em alimentos com a finalidade 

de deter a multiplicação de micro-organismos. 

 

a) O benzoato de sódio   b)Sulfitos 

c)   O ácido sórbico   d)nitratos e os nitritos 

 

33. Ainda no tocante aos conservantes, faça a correlação:  

 

I- Ácido sórbico e sorbatos   II- Dióxido de enxofre e sulfitos 

III- Natamiciana 

 

 (    ) Frutas secas, frutas preservadas, produtos à base de batata, vinho. 

 (    ) Queijos, vinhos, frutas secas, toppings. 

 (   ) Tratamento do invólucro exterior de queijos e salsichas. 

 

A sequência CORRETA é: 

 

a) I, II, III  b) II, I, III  c) I, III, II  d) III, II, I 
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34. Ao nutricionista cabe: 

 

a) a produção do conhecimento sobre a Alimentação e a Nutrição nas diversas 

áreas de atuação profissional, buscando continuamente o aperfeiçoamento técnico-

científico, pautando-se nos princípios éticos que regem a prática científica e a 

profissão. 

b) o compromisso em pautar a sua atuação nos princípios da bioética e nos princípios 

universais dos direitos humanos. 

c) exercer a profissão com autonomia restrita ao setor onde trabalha. 

d) prestar serviços profissionais remunerados às instituições de comprovada 

benemerência social. 

 

35. São deveres do nutricionista, EXCETO: 

 

a) Indicar as falhas existentes nos regulamentos e normas das instituições em que atue 

profissionalmente, quando as considerar incompatíveis com o exercício profissional ou 

prejudiciais aos indivíduos e à coletividade, disso comunicando aos responsáveis e, no 

caso de inércia destes, aos órgãos competentes e ao Conselho Regional de 

Nutricionistas da respectiva jurisdição. 

b) Utilizar todos os recursos disponíveis de diagnóstico e tratamento nutricionais a seu 

alcance, em favor dos indivíduos e coletividade sob sua responsabilidade profissional. 

c) Primar pelo decoro profissional, assumindo inteira responsabilidade pelos seus atos 

em qualquer ocasião. 

d) Manter, exigindo o mesmo das pessoas sob sua direção, o sigilo sobre fatos e 

informações de que tenham conhecimento no exercício das suas atividades 

profissionais, mesmo nos casos que exijam informações em benefício da saúde dos 

indivíduos e coletividade sob sua responsabilidade profissional. O sigilo só poderá 

ser quebrado sob ordem judicial. 

 

36. É dever do nutricionista manter o sigilo no exercício da profissão sempre que tal 

seja do interesse dos indivíduos ou da coletividade assistida, adotando, dentre outras, as 

seguintes práticas, EXCETO: 

 

a) Manter a propriedade intelectual e o sigilo ético profissional, ao remeter informações 

confidenciais a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo por força deste 

Código. 

b) Assinalar o caráter confidencial de documentos sigilosos remetidos a outros 

profissionais. 

c) Impedir o manuseio de quaisquer documentos sujeitos ao sigilo profissional, por 

pessoas não obrigadas ao mesmo compromisso. 

d) Manter sigilo profissional referente aos indivíduos ou coletividade assistida de 

menor idade, mesmo que a seus pais ou responsáveis legais, mesmo em caso 

estritamente essencial para promover medidas em seu benefício. 

 

37. O esôfago tem como função o transporte de alimentos deglutidos. Sobre esse órgão 

podemos AFIRMAR: 

 

a) Acalasia da cárdia é uma alteração neuromuscular hipertônica do mecanismo 

esfincteriano da cárdia, facilitando a passagem do alimento do esôfago para o estômago. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esf%C3%ADncter
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rdia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B4fago
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b) Pacientes com disfagia engolem líquidos com facilidade, o que não acontece com os 

alimentos sólidos. 

c) A disfagia esofágica geralmente caracteriza-se por alteração das fases oral e faríngea 

da deglutição, geralmente causadas por doenças neurológicas. A causa mais comum de 

disfagia é o acidente vascular cerebral.  

d) Dois tipos de contrações propulsivas são observados no esôfago: o peristaltismo 

primário e o peristaltismo. 

 

38. Segundo a pesquisa do Instituto de Pesquisa Médica do Oeste da Austrália e da 

Universidade do Oeste da Austrália, o consumo diário de ácido clorogênico em 

quantidades diárias elevadas, pode levar a um aumento no acúmulo de gordura nas 

células.  O ácido clorogênico no metabolismo humano apresenta-se como: 

 

a) O ACG atua em diversos sistemas biológicos, evidenciados por atividades anti-

mutagênica, antitumoral, analgésica, antipirética, ansiolítica, anti-microbicida, 

antifúngica, antiviral, antioxidante, antiinflamatória e anti-angiogênica.  

b) hipoglicemiante. 

c) inibidora da formação de cárie. 

d) redutora da disbiose intestinal. 

 

39. As fibras alimentares podem ser definidas como um conjunto de substâncias 

derivadas de vegetais que são resistentes à digestão e absorção no intestino delgado 

humano, com fermentação completa ou parcial no intestino grosso. Ou seja, a fibra é 

uma parte do alimento que não é absorvida e passa direto pelo intestino. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) orienta o consumo diário de 20 a 35g de fibras, das quais 5 a 

10g solúveis. Dentre as fibras solúveis, destaca-se: 

 

a) A betaglucana por sua importante contribuição no aumento da glicemia e na 

redução da síntese do colesterol hepático. 

b) A betaglucana por sua importante contribuição na redução da glicemia e no 

aumento da síntese do colesterol hepático. 

c) A betaglucana por sua importante contribuição na redução da glicemia e da 

síntese do colesterol hepático. 

d) A betaglucana por sua importante contribuição no aumento da glicemia e da síntese 

do colesterol hepático. 

 

40. Analise os itens: 

 

I - A obesidade endógena está relacionada a problemas hormonais ou doenças 

endócrinas e não é a mais frequente. 

II - Para a intervenção da obesidade endógena deve-se identificar a doença de base e 

tratá-la. 

III- A obesidade exógena origina-se do desequilíbrio entre ingestão e gasto calórico, 

devendo ser manejada com orientação alimentar, especialmente mudanças de hábitos 

alimentares e atividade física. 

 

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

c)I e II estão corretas       d) todas estão corretas 
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41. Sobre a intolerância à lactose, analise. 

 

I - A intolerância à lactose é uma desordem metabólica onde a ausência da enzima 

lactase no intestino determina uma incapacidade na digestão de lactose (açúcar do leite). 

II- A intolerância à lactose pode resultar em sintomas intestinais como distensão 

abdominal e diarreia. 

III- Intolerância à Lactose não é uma Alergia Alimentar e o indivíduo pode tolerar 

pequenos volumes de leite por dia. 

 

a) I e II estão corretas  b) II e III estão corretas 

c) I e III estão erradas   d) Todas estão corretas 

 

42. Quais os fatores envolvidos na Alergia Alimentar? 

 

a) A predisposição genética, a potência antigênica de alguns alimentos e alterações 

a nível do intestino. 

b) Não existem mecanismos de defesa a nível do trato gastrintestinal que possa impedir 

a penetração do alérgeno alimentar. 

c) Não há indícios de que pacientes com Alergia Alimentar possuem história familiar de 

alergia. 

d) Pacientes com doenças alérgicas apresentam uma menor incidência de Alergia 

Alimentar. 

 

43. A alimentação diária indicada aos portadores de Diabetes Mellitus - DM deve 

conter: 

 

I- A dieta deve ser bem variada entre frutas e verduras, a fim de oferecer adequado 

aporte de vitaminas e minerais, assim como na população não diabética. 

II- Ingestão de até 2400mg de Sódio. 

III- Incentivo à maior ingestão de gorduras “boas”: ômega 3 e 9. 

 

a) I e II estão corretas   b) II e III estão corretas  

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

 

44. A avaliação do estado nutricional é fundamental para a identificação daqueles 

pacientes sob risco nutricional. Inicialmente, devem-se buscar na história clínica as 

informações a cerca do diagnóstico e intercorrências clínicas, que podem afetar o estado 

nutricional do paciente ou serem consequências dele. Em seguida, buscam-se evidências 

objetivas deste estado nutricional (antropometria, avaliação clínica e dados 

bioquímicos), além das intervenções terapêuticas com interações nutricionais e, 

finalmente, a descrição do padrão alimentar ou o tipo de dieta que o paciente está 

ingerindo no momento da avaliação. Outros aspectos que deverão ser verificados são: 

 

(    ) Capacidade física para ingestão de alimentos. 

(    ) Possível interação droga-nutriente. 

(    ) Presença de transtornos alimentares. 

(   ) Outras alterações, como dispepsia, constipação intestinal, etc. 

 

A sequência CORRETA é: 
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a) V, V, F, V  b)F, V,V,V  c) V, F, V, F  d) V, V, V, V 

 

45. Sobre pregas cutâneas, marque a alternativa ERRADA. 

 

a) É uma medida que visa avaliar, indiretamente, a quantidade de gordura que existe no 

tecido subcutâneo e, a partir daí, poder-se estimar a proporção de gordura em relação ao 

peso corporal do indivíduo. 

b) O procedimento para medir a espessura da dobra cutânea é segurar firmemente, com 

o polegar e o indicador da mão esquerda, a dobra de pele e gordura subcutânea, 

destacando-a do tecido muscular seguindo o contorno natural da dobra cutânea de 

gordura. 

c) O audiômetro deve ser colocado cerca de 2 cm abaixo da pegada. 

d)Na Prega Cutânea Abdominal, a dobra é determinada paralelamente ao eixo 

longitudinal do corpo (eixo Z), dois centímetros à direita da borda da cicatriz umbilical, 

com o cuidado de não tracionar/puxar o tecido que constitui as bordas da referida 

cicatriz. 

 

46. NÃO são manifestadas na anemia:  

 

a) Bloqueio na absorção de ferro.   b) Aumento da absorção de vitamina A.  

c) Redução da acidez gástrica.   d) Irritabilidade.  

 

47. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A circunferência da cintura deve ser aferida no momento da inspiração. 

b) As pregas cutâneas, se utilizadas para estimar gordura corporal total em pessoas 

aleatórias, levarão a uma subestimação do músculo e da gordura. 

c) A circunferência muscular do braço avalia a reserva de tecido muscular (sem 

correção da área óssea). 

d) As quatro pregas cutâneas utilizadas pelo nutricionista para estimar gordura corporal 

são: prega cutânea bicipital, prega cutânea tricipital, prega cutânea abdominal e prega 

cutânea subescapular. 

 

48. Marque a alternativa ERRADA: 

a)A bioimpedância elétrica baseia-se no princípio da condutividade elétrica, em 

que os tecidos magros são pobres condutores de corrente elétrica; a gordura e o 

osso, no entanto, são bons condutores. 

b) A reactância é fonte de oposição ao fluxo elétrico, sendo formada por duas camadas 

condutoras que limitam um meio não condutor. 

c) Na preparação para o exame de bioimpedância elétrica, o examinado deve abster-se 

de atividades físicas oito horas antes do exame. 

d) Ambientes com temperaturas elevadas influenciam os valores de porcentagem de 

gordura corporal obtidos por bioimpedância elétrica. 

49. Sobre a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) podemos AFIRMAR: 

 

a) Somente profissionais da área de nutrição e endocrinologia estão habilitados a 

trabalhar com o Guia Alimentar. 

b) O ministério da Saúde criou o programa GUIA ALIMENTAR PARA A 

POPULAÇÃO BRASILEIRA e implementou ações em Alimentação e Nutrição. 
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c) O Guia Alimentar Para a População Brasileira é composto por uma lista de alimentos 

saudáveis e de algumas receitas que podem ser elaboradas através dela. 

d) O PNAN tem como foco principal atender populações em risco nutricional, como 

gestantes e idosos. 

 

50. A respeito do processo digestivo, assinale a alternativa ERRADA: 

 

a) Visão, aroma, sons, pensamentos e presença do alimento na boca já inicia o processo 

de secreção de hormônios, aumento do fluxo biliar, secreções enzimáticas e aumento da 

motilidade do GI e do fluxo sanguíneo. 

b) Gastrina, secretina e colecistoquinina são os principais hormônios gastrointestinais 

liberados pelo duodeno e intestino delgado e afetam órgãos como estômago, pâncreas e 

vesícula biliar. 

c) A digestão, secreção e absorção se dão no intestino delgado, vesícula biliar e intestino 

grosso, respectivamente. 

d) Cerca de 90% dos lipídios estão na forma de triglicerídeos, sendo a maior parte 

digerida na boca, pela lipase sublingual, e o restante no intestino delgado, pela 

lipase pancreática. 
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FISIOTERAPEUTA 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

3 
 

6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente    b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito   d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira 

complementar. 

 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  d) Todas estão corretas. 

 

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 
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a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se 

habilitem a seus programas é necessário: 

 

a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d)Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

14. A representação total dos Conselhos de Saúde deve ser: 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

público. 

b)50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público ou privado). 

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________ leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 

Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  

a) universalidade da cobertura e do atendimento. 
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b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, 

com participação dos trabalhadores e dos empregadores. 

 

18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

20. As Comissões Intergestoras pactuarão, EXCETO: 

 

a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada 

nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, 

referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 

serviços de saúde entre os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da 

organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão 

institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo 

com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, 

estabelecendo as responsabilidades coletivas. 

 

 

21. A iniciativa privada ________________do SUS 

a) Poderá participar. 

b) A critério da Secretária Municipal de Saúde, poderá participar. 
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c) Não poderá participar.     

d) Poderá financiar, mas não poderá participar. 

22. As Comissões Intergestoras Bipartides são compostas de maneira paritária por:  

a)Representantes do Ministério da Saúde e do COSEMS. 

b)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os prefeitos das principais cidades. 

c)Representantes do Ministério da Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde. 

d)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os COSEMS. 

 

23. No que diz respeito à elaboração de um plano de saúde, as propostas metodológicas 

que se fundamentam no enfoque estratégico-situacional estão organizadas segundo os 

momentos explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. São passos para a 

elaboração do plano de saúde, por ordem: 

 

a) Análise situacional, definição de objetivos do plano, construção dos módulos 

operacionais/análise de viabilidade, gerenciamento da execução: programação-

orçamentação, relatório anual de gestão. 

b) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/definição de objetivos, 

gerenciamento da execução. 

c) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/análise de viabilidade, 

gerenciamento da execução: programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

d) Análise situacional, definição de objetivos do plano, gerenciamento da execução: 

programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

 

24. Na abordagem da temática “Avaliação dos serviços de saúde”, Donabedian é citado 

pelos estudiosos em gestão da qualidade da assistência. Em relação aos pilares da 

qualidade de Donabedian, marque a opção INCORRETA: 

a) Eficácia: resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. Diz respeito à 

melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática cotidiana. 

Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente especificada 

como sendo o grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, alça-se ao 

nível de melhoria da saúde que os estudos de eficácia têm estabelecido como 

alcançáveis.  

b) Aceitabilidade: é a aceitabilidade do ponto de vista da sociedade ou 

comunidade. 

c) Eficiência: inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e 

efetivas, a mais eficiente é a de menor custo.  

d) Otimidade: é o cuidado relativizado quanto ao custo (do ponto de vista do paciente).  

 

25. Sobre as aplicações clínicas da ventilação não-invasiva : 

a) Para iniciar a ventilação não-invasiva o ideal é usar altas pressões para elevar a 

pressão inspiratória. 

b) Aplicação de CPAP com 5cm H20 pode reduzir o limiar de esforço da 

inspiração em pacientes com DPOC. 

c) É indicada em doenças pulmonares hipocápnicas. 

d) CPAP aumenta a resistência e diminui a complacência respiratória. 
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26. Marque a opção que apresenta um exemplo de um nervo que está localizado no 

Bulbo: 

 

a)Vestíbulo-Coclear   b)Trigêmio 

c) Vago    d)Troclear 

 

27. De acordo com os seus conhecimentos de Neurologia, marque V para as afirmativas 

Verdadeiras e F para as Falsas: 

1. (      )  O Corpo Caloso une os dois hemisférios cerebrais e é formado somente por 

substância cinzenta. 

2. (    ) A Cápsula Interna e os Gânglios da Base são muito importantes para a 

motricidade. 

3. (    ) O Círculo Arterial de Willis é formado por três artérias cerebrais e duas 

comunicantes. 

 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA: 

a) V-V-V b)F-F-F c)V-F-V d)F-V-V 

 

28. Um paciente de iniciais F. C. S. apresentou durante uma avaliação algumas 

características, tais como: distúrbio vísuo-espacial (se perde no ambiente), anoso-

asomatognosia (desconhecimento das partes do corpo – nega o lado doente), acalculia e 

agrafia. Essas características são típicas de lesões em que lobo cerebral? 

a) Frontal     b)Temporal  c)Parietal     d)Occipital                               

 

29. Qual É A Artéria Que Irriga O Mesencéfalo A Parte Posterior Do Cerebelo? 

a) Artéria Cerebelar Superior. 

b) Artéria Cerebelar Anterior Inferior. 

c) Artéria Do Labirinto. 

d) Artéria Comunicante Posterior. 

 

30. Marque a opção que apresenta apenas características de um quadro de Paralisia 

Facial Periférica: 

a) Lesão Supra-nuclear e desvio da comissura labial homo-lateral a lesão. 

b) Lesão Infra-nuclear ou Nuclear e desvio da comissura labial contra-lateral a 

lesão. 

c) Lesão em nível de 1º neurônio motor (1º NM) e hipertonia. 

d) Lesão em nível do 1º neurônio motor (1º NM) e hipotonia. 

 

31. O sistema termorregulador tem o propósito de manter a temperatura corporal interna 

relativamente constante que consiste de três componentes principais: os termoceptores, 

o centro regulador e os órgãos efetores. Com base na temperatura corporal, podemos 

AFIRMAR corretamente sobre esse sinal vital que: 

a)O centro regulador de temperatura corporal está localizado no hipotálamo; 

b)Os sinais provenientes de receptores entram na medula espinhal através de nervos 

eferentes e chegam ao centro regulador através do trato espinotalâmico lateral. 

c) Os impulsos aferentes de temperatura são enviados para o centro regulador apenas 

pelos termoceptores periféricos. 

d) Os termoceptores centrais estão localizados na hipófise e são sensíveis a mudança de 

temperatura no sangue que perfunde a hipófise. 
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32. A cardiopatia congênita cianótica leva a dessaturação do sangue arterial em 

decorrência do defeito, ou seja, pela presença de shunt entre as câmaras cardíacas. A 

Tetralogia de Fallot é a malformação cardíaca cianogênica mais comum. Podemos 

encontrar sinais e sintomas característicos, EXCETO na alternativa: 

a)O defeito básico é um desvio anterior do septo infundibular que ocorre na formação 

embriológica. 

b) Obrigatoriamente, encontra-se uma comunicação interventricular (CIV). 

c) Na fase neonatal, a cianose e o sopro são mais discretos, em razão da hipertensão 

pulmonar. 

d) As crianças que já caminham, após esforço, não suportam ficar de cócoras 

quando a estenose já é importante, pois diminui o retorno venoso. 

 

33. O acidente vascular encefálico é um surgimento de uma disfunção neurológica 

devido a uma anormalidade na circulação cerebral. Existem vários tipos de lesão que 

atingem área motora ou sensorial e o quadro clínico apresenta características na fase 

aguda e na fase crônica. Relacione a coluna A com a coluna B: 

           Coluna A                                             Coluna B 

                                                               (     ) hipertonia 

(1) Fase aguda                                 (      ) dor a nível do ombro 

(2) Fase crônica                               (      ) diminuição do tônus 

                                                   (     ) sinal de Babinski 

                                                   (      ) alteração da inervação recíproca 

                                                   (     ) hiporreflexia 

 

Assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

 

a) 1,1,2,1,1,2  b) 1,2,1,2,2,1  c) 2,2,1,2,2,1  d) 2,1,2,1,1,2      

34. Identifique quais são os fatores que determinam a dispneia na Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica: 

a) hipóxia, hipercapnia, hipertensão pulmonar e recrutamento de músculos 

acessórios. 

b) diminuição da ventilação devido à ineficiência da troca gasosa. 

c) hipoinsuflação pulmonar com redução da habilidade de gerar força muscular. 

d)redução da resistência das vias aéreas, causado por broncoconstrição e inflamação 

dessas vias. 

 

35. O diagnóstico diferencial da artrite reumatóide é feito com base nos sinais e 

sintomas do paciente, testes laboratoriais e radiográficos, e uma cuidadosa exclusão de 

outros distúrbios. Qual dentre os sinais e sintomas a seguir que não encontramos num 

paciente com artrite reumatóide? 

a) Padrão bilateral e simétrico de envolvimento articular, podendo apresentar artralgia e 

crepitação. 
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b)  A espondilite anquilosante é uma manifestação de uma ou mais vértebras da coluna 

que pode acompanhar a doença reumatoide. 

c) Pode ocorrer uma tenosinovite estenosante do primeiro compartimento dorsal 

do punho (nódulos de Becker). 

d)  A subluxação volar, o desvio ulnar e o edema de tecidos moles em torno das 

articulações metacarpofalangeanas são muito comuns. 

 

36. Um paciente refere ao fisioterapeuta uma sensação de ¨falseio¨ no joelho. Esse, por 

ser a maior articulação sinovial do corpo, possui inúmeros testes que foram 

desenvolvidos para testar a estabilidade dos ligamentos cruzados. Qual dos testes abaixo 

você realizaria para evidenciar movimento excessivo anterior? 

 

a)teste de Lachman.    b) teste de Hughston. 

c) teste de McMurray.   d) teste de Apley. 

 

37. Na maioria das vezes, a expectoração costuma ser conseqüência da tosse. O escarro, 

ao ser examinado, é importante dado para o diagnóstico e a investigação clínica da tosse 

inclui várias características. Com relação a tosse e a expectoração podemos afirmar 

corretamente que: 

 

a)A tosse quintosa caracteriza-se por surgir em acessos, geralmente pela 

madrugada, com intervalos curtos de acalmia, acompanhada de vômitos e 

sensação de asfixia. 

b)A tosse seca pode ser provocada pela presença de corpo estranho, mas, numa fase 

mais tardia surgem os acessos de tosse seca, desde que ocorra inflamação, com ou sem 

infecção. 

c) Nos enfisematosos a tosse é mais produtiva e nos bronquíticos a tosse é mais seca. 

d)Denomina-se tosse-síncope àquela que, após crise intensa de tosse, resulta em dor de 

angina clássica no peito. 

 

38. Sobre o sistema mucociliar podemos AFIRMAR corretamente que: 

a)O muco é formado a partir de glândulas submucosas, das células caliciformes e 

das células de Clara; 

b)É importante lembrar que o clearance do muco não pode ser feito através da tosse;       

c)Em indivíduos normais, as vias aéreas são recobertas por uma fina camada de muco 

que para ser removida necessita do fluxo aéreo para deslocá-la; 

d)Em processos irritativos da árvore respiratória, como infecções repetidas, as células 

de secreção mucosa diminuem e as células ciliadas aumentam em número. 

 

39. A PEEP tem repercussões sobre a mecânica do sistema respiratório, na troca gasosa 

e hemodinâmicas. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a estas repercussões: 

 

a)A PEEP melhora a complacência do sistema respiratório, abre as vias aéreas e recruta 

alvéolos colabados. 

b) A aplicação da PEEP desloca o líquido alveolar para o espaço intersticial. 

c)A PEEP não aumenta o volume e o diâmetro das vias aéreas, e diminui o espaço 

morto por dilatação traqueobrônquica. 

d) A aplicação da PEEP aumenta a capacidade residual funcional. 
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40. Podemos observar na atelectasia sinais radiológicos diretos e indiretos. Ao 

observarmos um raio X de um paciente com atelectasia podemos identificar estes sinais, 

a seguir. Assinale a alternativa que NÃO representa um sinal da atelectasia no raio X:  

 

a)Aumento da densidade e deslocamento de fissuras interlobares. 

b)Deslocamento do diafragma, do mediastino e dos hilos pulmonares. 

c)Hiperinsuflação de áreas normais do pulmão. 

d) Abaulamento dos espaços intercostais. 

 

41. As técnicas de expansão e reexpansão pulmonares são utilizadas a fim de ventilar 

áreas pulmonares que não estejam expandindo a contento. Assinale a técnica e sua 

indicação, a seguir, que esteja descrita CORRETAMENTE: 

 

a) Padrão respiratório com inspiração em tempo é indicado para melhorar a 

complacência toracopulmonar, sendo, portanto, contra-indicado em pacientes 

cujas resistência das vias aéreas esteja aumentada por processo obstrutivo severo. 

b) Padrão com soluços inspiratórios consiste em sucessivas inspirações com apnéia 

nasal e expiração nasal. 

c) O padrão de inspiração profunda é realizado, exigindo que o paciente expire até 

atingir a CPT, sendo eleito quando se quer aumentar a saturação de oxigênio; 

d) A expiração abreviada é um padrão reexpansivo que incrementa a VRI, CRF e CPT, 

mas favorece aumentando o infiltrado intersticial. 

 

42. As úlceras de pressão são as únicas feridas que são estagiadas. O estagiamento é 

realizado quando se examinam e registram as condições da ferida, sendo classificadas 

segundo sua evolução. Assinale a alternativa, a seguir, em que o estágio das úlceras de 

pressão não está descrito CORRETAMENTE: 

 

a) No estágio I, a lesão envolve as camadas como a epiderme e derme, com temperatura 

elevada cutânea, eritema que permanece alguns minutos após o alívio da pressão no 

local, dor e discreto edema. 

b)No estágio II, envolve o tecido subcutâneo exibindo uma ruptura na pele através da 

epiderme e derme. Caracteriza-se por abrasão, bolha ou cratera superficial, dor e edema, 

pouco exsudato. 

c)No estágio III, caracteriza-se por presença de drenagem de exsudato amarelado 

ou esverdeado com odor fétido, pontos de tecido desvitalizados, não ficando o 

paciente suscetível às infecções. 

d) No estágio IV, há destruição profunda dos tecidos, podendo atingir fáscia, músculos, 

tendões e possivelmente osso e articulação. 

43. Quais das patologias brônquicas, a seguir, não causa hipertransparência pulmonar? 

a)Enfizema     b)Embolia pulmonar c)Obstrução traqueal      d)Atelectasia. 

44. A endoscopia das vias respiratórias é um exame indicado para diagnóstico, 

terapêutica e para avaliação pré-operatória de condições suspeitas ou já diagnosticadas. 

A broncoscopia é indicada em casos de:  
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a) Pacientes com tosse rebelde, que perdura por longo tempo e que não cessa com a 

medicação tradicional, a broncoscopia está indicada para determinar a causa da 

irritação brônquica. 

b) A broncoscopia não tem valor terapêutico nos casos de obstrução. 

c) Todos os exames broncoscópicos são realizados sem utilização de anestesia tópica. 

d) Pacientes com episódios de hemoptise não tem indicação de broncoscopia como 

método para a investigação diagnóstica. 

 

45. Podemos definir ergonomia como sendo: 

a) Ciência que estuda a relação entre o homem e o trabalho que executa, 

procurando desenvolver uma integração perfeita entre as condições de trabalho, as 

capacidade e limitações físicas e psicológicas do trabalhador e a eficiência do 

sistema produtivo. 

b) Ciência que estuda a relação entre doenças ocupacionais pela não adaptação do 

homem ao trabalho físico. 

c) É o estudo dos conhecimentos científicos relativos aos equipamentos de segurança do 

trabalho e do ambiente de trabalho que interfere no rendimento de produção. 

d) É o conjunto de conhecimentos científicos acerca de máquinas e equipamentos, a fim 

de serem padronizados e utilizados com o máximo de conforto pelo maior número de 

pessoas possível. 

 

46. Com relação à doença de Parkinson, podemos AFIRMAR corretamente que: 

a) Doença crônica do sistema nervoso, caracterizada pelos sinais cardinais de rigidez, 

cinesia, bradicinesia, tremor e estabilidade postural. 

b) O termo parkinsonismo é usado em referência a um grupo de distúrbios que 

produzem anormalidade na função da substância branca. 

c) A doença de Parkinson acomete os núcleos da base localizados profundamente 

no cérebro. 

d) A doença de Parkinson está associada com degeneração dos neurônios colinérgicos, 

que produzem acetilcolina. 

 

47. A esclerose múltipla é uma doença que acomete o sistema nervoso central, 

geralmente incapacitante. A respeito desta patologia, assinale a opção INCORRETA: 

 

a) A esclerose múltipla é chamada de esclerose em placa ou esclerose disseminada. 

b) A esclerose múltipla é desmielinizante, com tendências a remissões e exacerbações. 

c)O quadro clínico da esclerose múltipla não apresenta distúrbios visuais como 

diplopia, visão turva, nistagmo. 

d)As lesões anatomopatológicas atingem preferencialmente a substância branca. 

 

48. Uma mulher de 34 anos de idade se envolveu num acidente de carro e sofreu TCE 

fechado grave. Usando a Escala de Coma de Glasgow podemos avaliar: 

a)Reação pupilar, temperatura corporal e resposta auditiva. 

b)Abertura ocular, melhor resposta motora e resposta verbal. 

c)Nível de consciência, reação pupilar e resposta auditiva. 

d)Resposta verbal, resposta auditiva e reação pupilar.  
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49. O Centro de Tratamento de Queimados - CTQ do Instituto Dr. José Frota (IJF), 

referência na área em todo o norte e nordeste, atendeu cerca de 3.576 pacientes em 

2013, sendo a maioria causadas por líquido quente. A intervenção fisioterápica deve 

começar no dia de admissão. Quais das intervenções a seguir, o fisioterapeuta não 

deverá realizar para evitar complicações: 

 

a)Controle e resolução de edema e preservação da ADM geralmente são prioridades no 

início do tratamento. 

b)As áreas queimadas do paciente devem ser posicionadas em um estado alongado ou 

na posição funcional neutra. 

c)A mobilização, após enxertia através da cirurgia, deve ser realizada com 

exercícios ativos e passivos. 

d) As trocas de curativo são um momento oportuno para uma sessão de exercícios, pois 

a ferida se acha visível e o terapeuta pode monitorá-la durante a sessão. 

 

50. Com relação a técnicas para subir e descer escadas com uso de dispositivos 

auxiliares (bengala), podemos AFIRMAR corretamente que: 

a)O paciente deve ser orientado para que sempre use o membro inferior mais forte 

para subir os degraus. 

b) O paciente deve subir primeiro o membro inferior afetado e em seguida a bengala e o 

membro inferior não afetado em seguida. 

c) O paciente no momento da descida, desce primeiro o membro não afetado e a 

bengala. 

d) No momento da descida, o terapeuta coloca-se atrás do paciente, em posição anterior 

e lateral ao lado afetado.   
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FARMACÊUTICO 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10.  NULA

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira 

complementar. 

 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  d) Todas estão corretas. 
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12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se 

habilitem a seus programas é necessário: 

 

a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d) Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

14. A representação total dos Conselhos de Saúde deve ser: 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

público. 

b) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público ou privado) 

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________ leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 

Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  
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a) universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, 

com participação dos trabalhadores e dos empregadores. 

 

18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

20. As Comissões Intergestoras pactuarão, EXCETO: 

 

a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada 

nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, 

referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 

serviços de saúde entre os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da 

organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão 

institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo 

com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, 

estabelecendo as responsabilidades coletivas. 

 

 

21. A iniciativa privada ________________do SUS 

a) Poderá participar. 
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b) A critério da Secretária Municipal de Saúde, poderá participar. 

c) Não poderá participar.     

d) Poderá financiar, mas não poderá participar. 

 

22. As Comissões Intergestoras Bipartides são compostas de maneira paritária por:  

a)Representantes do Ministério da Saúde e do COSEMS. 

b)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os prefeitos das principais cidades. 

c)Representantes do Ministério da Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde. 

d)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os COSEMS. 

 

23. No que diz respeito à elaboração de um plano de saúde, as propostas metodológicas 

que se fundamentam no enfoque estratégico-situacional estão organizadas segundo os 

momentos explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. São passos para a 

elaboração do plano de saúde, por ordem: 

 

a) Análise situacional, definição de objetivos do plano, construção dos módulos 

operacionais/análise de viabilidade, gerenciamento da execução: programação-

orçamentação, relatório anual de gestão. 

b) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/definição de objetivos, 

gerenciamento da execução. 

c) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/análise de viabilidade, 

gerenciamento da execução: programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

d) Análise situacional, definição de objetivos do plano, gerenciamento da execução: 

programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

 

24. Na abordagem da temática “Avaliação dos serviços de saúde”, Donabedian é citado 

pelos estudiosos em gestão da qualidade da assistência. Em relação aos pilares da 

qualidade de Donabedian, marque a opção INCORRETA: 

a) Eficácia: resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. Diz respeito à 

melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática cotidiana. 

Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente especificada 

como sendo o grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, alça-se ao 

nível de melhoria da saúde que os estudos de eficácia têm estabelecido como 

alcançáveis.  

b) Aceitabilidade: é a aceitabilidade do ponto de vista da sociedade ou 

comunidade. 

c) Eficiência: inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e 

efetivas, a mais eficiente é a de menor custo.  

d) Otimidade: é o cuidado relativizado quanto ao custo (do ponto de vista do paciente).  

 

25. As situações que comumente se associam aos distúrbios ácidos-básicos são as 

alterações do padrão respiratório, da função circulatória, da consciência, da função renal 

e quando há perdas anormais pelo tubo digestivo e glândulas anexas. O sangue arterial 

deve ser coletado das artérias mais acessíveis, que são: 

a) Pediosa, poplítea ou braquial. 

b) Braquial, radial e femoral. 
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c) Braquial, carótida e pediosa. 

d) Poplítea, braquial e radial. 

26. O diagnóstico dos distúrbios no metabolismo da glicose depende da demonstração 

de alterações na concentração de glicose no sangue. Dentre as complicações do diabetes 

mellitus, do ponto de vista bioquímico temos a cetoacidose diabética. As principais 

características laboratoriais da cetoacidose são: 

a) Hipopotassemia. 

b) Hipofosfatemia. 

c) hiperventilação, com aumento da pCO2. 

d) hiperglicemia, geralmente > 300mg/dL. 

27. A dosagem de enzimas hepáticas no soro permite avaliar o grau de disfunção 

hepatocelular no decurso de hepatopatias. A glutamato oxalacetato transaminase – TGO 

e glutamato piruvato transaminase – TGP são indicadoras de lesão hepatocítica e são 

liberadas no sangue em grandes quantidades quando há dano à: 

a) Membrana do hepatócito, resultando em aumento da permeabilidade. 

b) Mitocôndria das células β, resultando em aumento da permeabilidade. 

c) Lisossomos, resultando em diminuição da permeabilidade. 

d) Transaminases em todos os tecidos corporais. 

28. Amilase sérica é um marcador da função pancreática e das doenças do pâncreas. É 

secretada fundamentalmente pelas glândulas salivares e células acinares do pâncreas. É 

determinada por diferentes métodos descritos a seguir, com exceção: 

a) Amiloclásticos: está baseada na capacidade do iodo formar cor azul intensa com o 

amido. 

b) Sacarogênicos: o substrato de polissacarídeo é hidrolisado pela ação da amilase com 

formação de monossacarídeos e dissacarídeos. 

c) Ensaios cromolíticos: utilizam um substrato de amido ligado a um corante, formando 

um complexo insolúvel. 

d) Monitorização descontínua: sistemas não enzimáticos acoplados são 

empregados para determinar a atividade fluorescente na absorbância em 340 nm. 

29. Os marcadores cardíacos ajudam a diagnosticar, avaliar e controlar pacientes 

suspeitos de Síndrome Coronária Aguda. Entre os marcadores bioquímicos de lesão 

miocárdica, os mais utilizados são: 

a) CK-MB, troponinas e mioglobina; 

b) Mioglobina, gasometria e RNM; 

c) Troponina, RNM e CK-MM; 

d) CK-MM, troponinas e gasometria. 

30. Existem várias metodologias utilizadas na prática laboratorial para a dosagem da 

microalbuminúria. Qual técnica continua sendo a maneira mais eficaz de mensurar a 

albumina em pequenos níveis? Marque a alternativa correta: 

a) Radiofrequência. 

b) Cromatografia líquida de alta performance. 
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c) Espectrofotometria. 

d) Centrifugação específica. 

31. Sobre as vias de administração de fármacos é INCORRETO afirmar: 

 

a) A inalação assegura a rápida distribuição dos fármacos através da superfície da 

membrana mucosa do trato respiratório e do epitélio pulmonar. 

b) A absorção dos fármacos injetáveis em solução aquosa é rápida, enquanto a das 

preparações tipo depósito é lenta. 

c) A administração de fármacos pelas vias retal e sublingual minimizam a 

biotansformação no fígado. 

d) A administração parenteral é usada para fármacos que são pouco absorvidos no 

trato gastrointestinal e para aqueles que são estáveis no trato gastrointestinal, 

como a insulina. 

 

32. Líquido hidroalcoólico adoçado e flavorizado no qual se dissolve o produto que 

deve ser ingerido. Essa definição corresponde a qual das formas farmacêuticas abaixo. 

a) xarope  b) emulsão  c) elixir  d) colutório 

 

33. Sobre a distribuição dos fármacos no organismo é INCORRETO afirmar: 

a) O fármaco se distribui em diferentes tecidos do organismo, funcionalmente 

classificados em suscetíveis, ativos, indiferentes e emunctórios. 

b) Na prática clínica atual só se mede a concentração de fármacos no sangue e no 

líquido cefalorraquidiano. 

c) Muitos fármacos têm acesso limitado ao cérebro devido as restrições impostas pela 

barreira hematoencefálica. 

d) O tecido ósseo pode funcionar como reservatório de fármacos com propriedades 

quelantes na superfície cristalina do osso. 

 

34. Sobre o mecanismo de ação dos fármacos é INCORRETO afirmar: 

a) Sítio de ação é o local onde atua o fármaco, desde que ele chegue a concentrações 

adequadas. 

b) Chama-se de efetor o segmento do organismo em que se verificam os efeitos 

farmacológicos dos medicamentos. 

c) Os receptores acoplados a proteínas G são pouco numerosos e homogêneos, 

assim como os fármacos que se ligam a eles. 

d) Um fármaco é denominado agonista quando tem afinidade pelo domínio de ligação 

(sítio) de um receptor, conseguindo ativar o domínio efetor (atividade intrínseca).  

 

35. Assinale o item que NÃO apresenta uma interação medicamentosa:  

a) Anfotericina B e solução de Ringer Lactato. 

b) Heparina e glicose 5%. 

c) Ondansentrona e tramadol. 

d) Fluoxetina e Carbamazepina. 

 

36. Qual dos fármacos abaixo NÃO é classificado como agente anticolinesterásico 

reversível? 

a) Isoflurofato b) Edrofônio  c) Galantamina d) Neostigmina 
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37. NÃO são efeitos adversos comumente observados com fármacos bloqueadores alfa-

adrenérgicos não seletivos. 

a) Disfunção sexual   b) Bradiquardia 

c) Hipotensão Ortostática  d) Vertigens 

 

38. Assinale abaixo a alternativa que NÃO contém mecanismo de ação pelo qual agem 

os fármacos antiepiléticos: 

a) Bloqueio dos canais de sódio voltagem-dependente. 

b) Aumento da inibição GABAérgica. 

c) Antagonismo não-seletivo dos receptores beta . 

d) Bloqueio dos canais de cálcio tipo T. 

 

39. Qual dos fármacos abaixo NÃO pode ser classificado como anestésico? 

a) Halotano  b) Óxido nitroso c) Tiopental  d) Acetutolol 

 

40. NÃO pode ser considerada como uma vantagem terapêutica de um fármaco 

benzodiazepínico: 

 

a) O clonazepam é útil no tratamento das crises gerais de ausência. 

b) O zolpidem não apresenta propriedades anticonvulsivas ou músculo-relaxantes. 

c) O alprazolam é o fármaco de escolha no tratamento dos distúrbios de pânico. 

d) O flurazepam não apresenta insônia de rebote na interrupção do tratamento. 

 

41. Sobre os fármacos antidepressivos NÃO é correto afirmar: 

a) A venlafexina e a duloxetina inibem seletivamente apenas a captação de 

serotonina. 

b) Os inibidores da monoamina-oxidase e os inibidores de captação de serotonina não 

devem ser co-administrados devido ao risco de “síndrome serotonina” que ameaça a 

vida. 

c) Os antidepressivos tricíclicos bloqueiam a captação de norepinefrina e serotonina no 

neurônio. 

d) A bupropiona é considerada um antidepressivo atípico capaz de diminuir a 

compulsão por nicotina nos fumantes. 

 

42. NÃO são fármacos utilizados no tratamento da insuficiência cardíaca: 

a) Os vasodilatadores diretos como a hidralazina. 

b) Os fármacos inotrópicos como a digoxina e a digitoxina. 

c) Os bloqueadores beta como o propanolol e o timolol. 

d) Os bloqueadores do sistema renina-angiotensina como o captopril e o enalapril. 

 

43. Sobre os fármacos utilizados para o tratamento da asma NÃO é correto afirmar: 

a) Os agonistas adrenérgicos β2 de curta ação são indicados para alívio rápido dos 

sintomas em todos os pacientes asmáticos. 

b) Os corticosteroides, por via inalatória, são os fármacos de escolha em pacientes com 

asma moderada a grave que necessitam de agonistas β2 adrenérgicos mais de duas vezes 

por semana. 

c) O salmeterol e o formoterol são broncodilatadores β2 adrenérgicos seletivos de 

curta ação. 

d) O zafirlucaste e o montelucaste são fármacos antileucotrienos. 
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44. Sobre os antibióticos NÃO é correto afirmar: 

a) A cefuroxima e a ceftriaxona são cefalosporinas de terceira geração. 

b) As tetraciclinas e o cloranfenicol são considerados antibióticos de amplo espectro. 

c) A resistência adquirida ao antibiótico exige um ganho ou uma alteração temporária 

ou permanente da informação genética bacteriana. 

d) Certas associações de antibióticos, tais como os β-lactâmicos e os aminoglicosídeos, 

apresentam sinergismo. 

 

45. Sobre o código de ética farmacêutica NÃO é correto afirmar: 

a) Os farmacêuticos respondem pelos atos que praticarem ou pelos que autorizarem no 

exercício da profissão. 

b) O farmacêutico deve cumprir as disposições legais que disciplinam a prática 

profissional no País, sob pena de ser multado pelo Conselho Regional de Farmácia. 

c) Constitui-se como um dever do farmacêutico ,independentemente de estar ou não no 

exercício efetivo da profissão, exercer a assistência farmacêutica e fornecer informações 

ao usuário dos serviços. 

d) O farmacêutico deve comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, por escrito, o 

afastamento de suas atividades profissionais das quais detém responsabilidade técnica, 

quando não houver outro farmacêutico que, legalmente, o substitua. 

 

46. Assinale a opção que NÃO é um objetivo da Farmácia Hospitalar: 

a) Estabelecer um sistema eficaz, eficiente e seguro de distribuição de medicamentos. 

b) Desenvolver em conjunto com a Comissão de Farmácia e Terapêutica ou similar, a 

seleção de medicamentos necessários ao perfil assistencial do hospital. 

c) Implantar um sistema apropriado de gestão de estoques. 

d) Capacitar os profissionais de enfermagem para a correta administração de 

medicamentos. 

 

47. Sobre os critérios que devem ser observados para uma seleção adequada de 

medicamentos NÃO é correto afirmar: 

a) Deve-se eleger entre os medicamentos da mesma indicação e eficácia, aquele de 

menor toxicidade relativa e maior comodidade posológica.  

b) Deve-se priorizar as associações em dose fixa por apresentarem maior 

comodidade terapêutica. 

c) Deve-se padronizar medicamentos pelo nome do princípio ativo adotando a 

denominação comum brasileira – DCB. 

d) Deve-se realizar a seleção de antimicrobianos em conjunto com a Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar, verificando a ecologia hospitalar quanto a 

microorganismos prevalentes.  

 

48.  Sobre o sistema de distribuição de medicamentos na farmácia hospitalar NÃO é 

correto afirmar: 

a) O sistema de distribuição individualizado possibilita um maior controle sobre o 

medicamento e permite um faturamento mais apurado do gasto por paciente. 

b) No sistema de distribuição misto, parte do sistema é coletivo e parte é 

individualizado.  

c) O sistema de distribuição coletiva é mais eficiente e seguro do que o sistema de 

distribuição por dose unitária. 

d) Um dos fatores de relevância no sistema de distribuição de medicamentos por dose 

unitária é a forma pela qual são acondicionados e embalados os medicamentos. 
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49. Sobre as modalidades de licitação para a aquisição de medicamentos NÃO é correto 

afirmar: 

a) Convite é a modalidade de licitação destinada a contratações de grandes valores. 

b) Na modalidade de tomada de preços os interessados devem ser previamente 

registrados, observada a necessária habilitação, e convocados com antecedência mínima 

de 15 dias. 

c) Em hospitais privados a aquisição de medicamentos pode ser feita por meio de 

pesquisas de preços e contrato de fornecimento com fornecedores previamente 

selecionados. 

d) A concorrência é a modalidade de licitação própria para contratos de grande valor.  

 

50. Assinale a opção que NÃO contribui para o controle das infecções hospitalares. 

a) Controle do número de pacientes em uso de antimicrobianos e da duração do 

tratamento. 

b) Realização de levantamentos da frequência de indicação profilática e terapêutica dos 

antibióticos. 

c) Uso irrestrito de antibióticos. 

d) Determinação do consumo mensal de antimicrobianos por unidade de internação. 
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PSICÓLOGO 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto    b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre   d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente    b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito   d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira 

complementar. 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  d) Todas estão corretas. 

 

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

4 
 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se 

habilitem a seus programas é necessário: 

 

a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d) Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

14. A representação total dos Conselhos de Saúde deve ser: 

 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

público. 

b) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público ou privado).  

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________ leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 

Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  

a) universalidade da cobertura e do atendimento. 
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b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, 

com participação dos trabalhadores e dos empregadores. 

 

18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

20. As Comissões Intergestoras pactuarão, EXCETO: 

a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada 

nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, 

referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 

serviços de saúde entre os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da 

organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão 

institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo 

com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, 

estabelecendo as responsabilidades coletivas. 

 

21. A iniciativa privada ________________do SUS 

a) Poderá participar. 

b) A critério da Secretária Municipal de Saúde, poderá participar. 

c) Não poderá participar.     

d) Poderá financiar, mas não poderá participar. 
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22. As Comissões Intergestoras Bipartides são compostas de maneira paritária por:  

a)Representantes do Ministério da Saúde e do COSEMS. 

b)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os prefeitos das principais cidades. 

c)Representantes do Ministério da Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde. 

d)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os COSEMS. 

 

23. No que diz respeito à elaboração de um plano de saúde, as propostas metodológicas 

que se fundamentam no enfoque estratégico-situacional estão organizadas segundo os 

momentos explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. São passos para a 

elaboração do plano de saúde, por ordem: 

 

a) Análise situacional, definição de objetivos do plano, construção dos módulos 

operacionais/análise de viabilidade, gerenciamento da execução: programação-

orçamentação, relatório anual de gestão. 

b) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/definição de objetivos, 

gerenciamento da execução. 

c) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/análise de viabilidade, 

gerenciamento da execução: programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

d) Análise situacional, definição de objetivos do plano, gerenciamento da execução: 

programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

 

24. Na abordagem da temática “Avaliação dos serviços de saúde”, Donabedian é citado 

pelos estudiosos em gestão da qualidade da assistência. Em relação aos pilares da 

qualidade de Donabedian, marque a opção INCORRETA: 

a) Eficácia: resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. Diz respeito à 

melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática cotidiana. 

Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente especificada 

como sendo o grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, alça-se ao 

nível de melhoria da saúde que os estudos de eficácia têm estabelecido como 

alcançáveis.  

b)Aceitabilidade: é a aceitabilidade do ponto de vista da sociedade ou comunidade. 

c) Eficiência: inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e 

efetivas, a mais eficiente é a de menor custo.  

d) Otimidade: é o cuidado relativizado quanto ao custo (do ponto de vista do paciente).  

 

25. O Psicólogo passou a atuar basicamente em quatro áreas: clínica, escolar, magistério 

e trabalho. Devido às pressões do mercado de trabalho, os profissionais buscaram outros 

campos de atuação; dentre eles, o campo da assistência pública à saúde, onde se observa 

um aumento de profissionais, a partir da década de 70(Dimensten,1998). Segundo a 

autora a atuação do psicólogo na saúde pública  ainda é uma tarefa desafiadora. Portanto 

é CORRETO afirmar que: 

 

I-O psicólogo se depara com diversas dificuldades, como o abandono prematuro dos 

tratamentos por parte dos usuários. 

II-Dificuldade de se inserir nas equipes multiprofissionais. 

III-Precariedade das instalações físicas, a escassez de material e falta de apoio das 

instituições públicas para desenvolver o trabalho pretendido. 
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IV- Ao longo dos últimos anos, com a Reforma Sanitária, o ensino nas profissões de 

saúde tem sido alvo de movimentos que estipulam propostas de modificações 

curriculares para o SUS. 

 

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

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

 

26. O ambiente hospitalar é um contexto que coloca em ambivalência os sentimentos de 

vida e morte, cura e sofrimento, qualidade de vida plena e limitada, alegria e tristeza 

(Batista,2003), de modo que expõe o paciente e a família ao sofrimento por 

encontrarem-se em situação de vulnerabilidade e sofrimento. No entanto, o papel do 

psicólogo hospitalar nesse contexto seria: 

 

I-Atuar tanto na prevenção quanto no tratamento. 

II-Atender o paciente na área social e de saúde pública, buscando sempre o bem estar 

individual e social. 

III-Atuar somente no tratamento. 

IV-Fazer uma avaliação geral das condições emocionais do paciente, saber de quem foi 

a solicitação do atendimento, motivo da internação, sentimentos do paciente em relação 

a doença e analisar o seu modo de enfrentamento da doença. 

 

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

c)Todas as afirmativas estão corretas.  d)Apenas II, III e IV estão corretas. 

 

27. “Conforme (Waibserg,2008), após tantos anos de atuação do psicólogo no âmbito 

hospitalar ainda é preciso esclarecer melhor suas ações, funcionamento, benefícios, 

visando o aprimoramento deste serviço e oferece-lo com qualidade ao usuário”. 

Segundo a afirmação do autor, sobre a atuação do psicólogo na equipe multidisciplinar, 

é CORRETO afirmar que: 

 

I-O psicólogo deve entender que além do sofrimento emocional, existe o sofrimento 

orgânico que por diversas vezes é o desencadeador do sofrimento psíquico do paciente 

internado, porém outras vezes é ao contrário. 

II-É comum a equipe multiprofissional entender o psicólogo como tradutor do médico-

paciente-família e enfermeiro- paciente-família. 

III-O psicólogo atua no sentido de minimizar atritos entre a equipe e o paciente, e com 

pacientes mais deprimidos. Também reforça a ideia de que o psicólogo entende das 

questões subjetivas, o médico das questões orgânicas e o enfermeiro das questões 

técnicas. 

IV- Os itens I,II e III distorce a realidade a atuação do psicólogo na equipe, pois é 

preciso que os profissionais vejam o paciente de forma sistêmica. 

 

a)Apenas I,II e III estão corretas   

b)Apenas I,III e IV estão corretas 

c)Apenas I e III estão corretas   

d) Apenas IV está correta. 

 

28. “Psicodiagnóstico é um processo científico, limitado no tempo, que utiliza técnicas e 

testes psicológicos, a nível individual ou não, seja para entender problemas à luz de 

pressupostos teóricos, identificar e avaliar  aspectos específicos ou para classificar o 
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caso e prever seu curso possível comunicando os resultados”(Cunha p.5). Tendo os 

testes psicológicos como uma das ferramentas fundamentais para a conclusão de um 

psicodiagnóstico, é INCORRETO afirmar que: 

 

a)O planejamento da bateria de testes deve ser estabelecido  em função de dois fatores: 

a natureza do teste e do caso em questão. 

b)Recomenda-se reservar os testes mais ansiógenos  para as últimas entrevistas. 

c)O teste que mobiliza uma conduta que corresponde a um sistema, deve ser 

aplicado primeiro. 

d)Os testes psicológicos podem ser classificados em três grandes grupos: projetivo, 

psicomotores e de inteligência. 

 

29. Um trabalho psicoterapêutico de base analítica é deflagrado pelo processo da 

Entrevista Inicial, que consiste: 

 

a)Na primeira comunicação que se realiza entre psicoterapeuta e paciente. 

b)Numa necessária avaliação que pode demandar um período de tempo mais 

longo, operacionalizando-se mediante preliminares. 

c)Na entrevista prévia à efetivação do contrato analítico. 

d)No encontro que depende das circunstâncias que cercam o encaminhamento do 

paciente. 

 

30. O processo de entrevista pode proporcionar maior ou menor grau de liberdade para 

o entrevistador na condução da entrevista. Nesse sentido, as entrevistas podem ser 

classificadas em 03 tipos, correlacione: 

 

1-Entrevista diretiva ou fechada. 

2-Entrevista livre ou aberta(não diretiva). 

3-Entevista semi-dirigida. 

 

(   ) Ampla liberdade do entrevistador para realizar as perguntas e intervenções. É 

flexível e permite uma investigação profunda da personalidade do entrevistado. 

(   ) O entrevistado escolhe o assunto pelo qual iniciará sua fala e o entrevistador  

intervirá no sentido de esclarecer pontos confusos , bem como para ampliar as 

informações. 

(     ) São programadas, planejadas, sequenciadas, não havendo alterações das perguntas. 

 

Assinale a sequência CORRETA da ordem das respostas: 

a)1-2-3   b)2-1-3  c)3-2-1   d)2-3-1 

 

31. Em relação à Psicoterapia de Grupo, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a)O terapeuta procura facilitar a participação e a interação dos membros, de modo que 

eles possam verbalizar livremente seus pensamentos e emoções 

b)O terapeuta estabelece um vínculo profissional com o paciente, mediado por 

formas verbais e não-verbais de intervenção com o objetivo de buscar alívio para o 

sofrimento mental. 

c)O terapeuta habilidoso segue seu método de terapia com espontaneidade, criatividade, 

tolerância, flexibilidade e competência, ajustando as intervenções de acordo com as 

respostas e maturidade dos pacientes. 
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d)O terapeuta encoraja a expressão dos sentimentos, que podem ser positivos ou 

negativos, afetuosos ou hostis, claros ou ambivalentes e, ao mesmo tempo, estimula o 

apreço pela honestidade e espontaneidade. 

 

32. A sistematização dos grupos operativos foi feita por Pichon Riviére desde 1945, que 

define um grupo operativo como “um conjunto de pessoas com um objetivo em 

comum”. Os grupos operativos trabalham na dialética do ensinar-aprender. Com relação 

aos grupos operativos é CORRETO afirmar que: 

 

I-Grupo operativo ensino-aprendizagem: sua tarefa essencial é o espaço para refletir 

sobre temas e discutir questões. 

II-Grupo operativo institucional: são grupos formados em escolas, igrejas, sindicatos, 

promovendo reuniões com vistas ao debate sobre questões de seu interesse. 

III-Grupos comunitários: são utilizados em programas voltados para a promoção da 

saúde, onde os profissionais que não são médicos são treinados para a tarefa de 

integração e incentivo a capacidades positivas. 

IV-Grupos Terapêuticos: objetiva a melhoria da situação patológica dos indivíduos, 

tanto a nível físico quanto psicológico, são os grupos de autoajuda. 

 

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

c)Apenas III e IV estão corretas.  d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

33. Atualmente o psicólogo está ganhando cada vez mais espaço na saúde pública e 

compondo a equipe multiprofissional de saúde. Considerando essa afirmação, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

a)Na comunicação verbal ou escrita, termos técnicos e palavras difíceis sempre 

acrescentam autoridade, promovendo maior respeito dos outros profissionais pelo 

psicólogo. 

b)Os psicólogos não devem interferir na relação entre médico e paciente. 

c)O psicólogo, na equipe de saúde, deve informar aos outros da equipe multiprofissional 

informações sobre os pacientes, independente do sigilo profissional. 

d)Todos da equipe multiprofissional da saúde devem ter integração mútua para 

que o atendimento atinja a importância do conceito da saúde. 

 

34. NULA 

 

35. A Lei federal nº 10.216, de 06/04/2001, da reforma psiquiátrica brasileira, dispõe 

sobre o redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental e os direitos das 

pessoas ditas portadoras de transtornos mentais. Discorre que esses cidadãos devem ser 

tratados, preferencialmente, em serviços comunitários "com humanidade e respeito e no 

interesse exclusivo de beneficiar a saúde, visando alcançar sua inserção na família, no 

trabalho e na comunidade" (Art.2º, II). Segundo a Portaria nº 336/2002 do Ministério da 

Saúde, os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial - I, II, III) seriam os mais 

representativos desses serviços, que têm como prioridade "o atendimento de pacientes 

com transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial, em regime de 

tratamento intensivo, semi-intensivo e não intensivo" (Art.1º, 1). Portanto a alternativa 

incorreta que faz referência ao CAPS, seria: 

  

a) O CAPS deve também capacitar e supervisionar as equipes de atenção básica e outros 
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serviços de saúde mental, bem como contribuir na elaboração de programas nessa área.  

b) Essa Portaria traz novas regras instituídas ao CAPS, que possibilitam uma reforma 

psiquiátrica mais efetiva, que possa superar a rede de instituições totais do circuito 

hospitalocêntrico.  

c) Esses centros apresentam um nível de complexidade de atenção que inclui também a 

internação (CAPS-III) podendo, assim, substituir o hospital psiquiátrico. Previsto para 

ser porta de entrada em saúde mental no Sistema Unificado de Saúde (SUS), esta 

instituição assume assim sua parte de responsabilidade na administração e centralidade 

dos atendimentos no território. 

d) O CAPS não deve considerar o cuidado intra, inter, e transubjetivo que incluem 

medicamentos,moradia, trabalho,lazer, previdência e outros. 

 

36. Segundo Contardo Calligaris, no livro Cartas a um Jovem terapeuta, um 

psicoterapeuta, deve sempre levar em sua escuta profissional, EXCETO: 

 

a)Um terapeuta deve possuir uma extrema curiosidade pela variedade da experiência 

humana e também o mínimo possível de preconceitos. 

b)Se um terapeuta tivesse um juízo moral preconcebido sobre a fantasia ou preferência 

de um de seu paciente, ele não teria condição de respeitar a singularidade de seu 

paciente. 

c)Todo terapeuta deve ter opiniões morais prontas sobre os atos humanos e nunca 

deve ser indulgente em relação à variedade da experiência humana. 

d)A preocupação moral não é estranha  ao trabalho psicoterápico, mas, para o terapeuta, 

o bem e o mal de uma vida não se decidem a partir de princípios preestabelecidos, ele se 

decidem na complexidade da própria vida da qual se trata. 

 

37. Ao pensar na estrutura da entrevista deve-se levar em consideração o problema 

exposto, assim como é importante associar a perspectiva histórica e uma abordagem 

dinâmica. Dependendo da problemática e da estrutura da personalidade do paciente, 

certas áreas e certos conflitos deverão ser mais explorados do que outros, concentrando-

se em determinados pontos da vida do paciente que sejam potencialmente capazes de 

fornecer explicações para a emergência e o desenvolvimento do transtorno atual 

(Cunha, 2000,). Analise alternativas abaixo e marque a opção CORRETA: 

 

I- Em todos os tipos de entrevista, o entrevistador a direciona de alguma forma para 

alcançar seus objetivos. 

II- Em uma entrevista de triagem é necessário avaliar a adequação da demanda em 

relação ao encaminhamento pretendido. 

III- A finalidade maior de uma entrevista é descrever e avaliar para oferecer alguma 

forma de retorno. 

 

a)Apenas a afirmativa I está correta.          

b)Apenas a afirmativa II está correta. 

c)Apenas a afirmativa II e III estão corretas.    

d)As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 

38. Com relação aos princípios norteadores da Política de Humanização, é 

INCORRETO afirmar que esses princípios são o (a): 

 

a) Fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a 
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transdisciplinaridade e a grupalidade. 

b) Atuação em rede com alta conectividade, e de modo cooperativo e solidário, em 

conformidade com as diretrizes do SUS. 

c) Busca da humanização  à saúde  através da criação de protocolos. 

d) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, 

fortalecendo e estimulando processos  integradores e promotores de compromissos e 

responsabilização. 

 

39. Pode-se dizer que, até a década de 1980, a atenção à saúde mental no âmbito da 

saúde pública no Brasil acompanhava o modelo que, de acordo com Foucault (1972), 

predominou durante mais de duzentos anos em quase todo o mundo ocidental: o asilo. 

Tal modelo consistia, quase que exclusivamente, na segregação de todos aqueles que 

apresentavam "diferenças, desvios e divergências sociais e culturais" (AMARANTE, 

1995), incluindo os chamados "loucos", que eram internados nos manicômios. Baseado 

nesse contexto é CORRETO afirmar que hoje no Brasil, o tratamento da sanidade 

mental funciona com a: 

 

I)Criação e definição do funcionamento de cooperativas sociais  que foi um marco para 

a reforma psiquiátrica brasileira na medida em que possibilitou o desenvolvimento de 

programas de trabalho assistido com a finalidade de inserir as pessoas em desvantagem 

no mercado econômico. 

II) Implantação de dispositivos assistenciais específicos(CAPS)-Centro de Atenção 

Psicosossial. 

III) Criação dos (NASFs) - Núcleos de Apoio à Saúde da família. 

IV) Uma Equipe Multiprofissional da Saúde. 

 

Portanto, é CORRETO afirmar que: 

a)Apenas II,III e IV estão corretas.   

b)Apenas I,II e IV estão corretas. 

c)Apenas I e IV estão corretas.   

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

40. Diante de um compromisso social, Helena reage com muita ansiedade, mais que a 

maioria das pessoas submetida à mesma situação (desproporcional).Diante desse 

mesmo compromisso social Helena começa a ficar muito ansiosa uma semana antes ou, 

finalmente, Helena fica ansiosa só de imaginar que terá um compromisso social sem 

causa aparente. Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a essa 

doença: 

 

a)Transtorno Bipolar.   

b)TOC(Transtorno Obsessivo Compulsivo). 

c)Neurose.    

d)Psicose. 

 

41. Diante das dificuldades no campo da Saúde Pública, a atuação do psicólogo é de 

vital importância para o entrelaçamento do conhecimento das áreas profissionais da 

saúde. Do ponto de vista de sua inserção neste campo e de suas atribuições podemos 

AFIRMAR: 
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a)A contribuição do psicólogo na Saúde Pública Brasileira se deu, inicialmente, na 

atenção à Saúde Mental. 

b)Na contemporaneidade o psicólogo não está atuando nas mais diversas instâncias da 

saúde pública. 

c)O psicólogo deixou de atender no ambulatório, mantendo a atuação na capacitação, na 

gestão de pessoal e na direção de serviços de saúde. 

d)A  contribuição do psicólogo, na atenção à saúde, tem sido no desenvolvimento de 

atividades de psicologia comunitária. 

 

42. A relação entre a psicologia e o campo social, está se fortalecendo através da 

constituição de novos espaços de intervenções e de modelo diferente de práticas 

expressão desta atuação que coloca a política de assistência social no centro. Portanto, 

sobre a atuação do psicólogo no CRAAS, a opção INCORRETA é: 

 

a)O psicólogo deve integrar as equipes de trabalho em igualdade de condições e com 

liberdade de ação, que abandona o assistencial, mesmo que não está centrada na 

caridade e nem a favor, rompendo com o paradigma das ações dispersas 

b)O psicólogo enfoca o atendimento psicossocial, com ênfase num caráter familiar 

sistêmico e uma visão especialmente direcionada a grupalidade.  

c)O psicólogo contribui diretamente para a inserção social do sujeito 

d) O papel do psicólogo é relevante na construção de políticas públicas voltadas à 

assistência social, uma vez que este como conhecedor dos problemas sociais pode 

contribuir de maneira decisiva e direcionada ao atendimento das questões sociais 

mais emergentes. 

 

43. A mãe de José disse a ele que teria mandado as suas fotos para sua família paterna 

sem ter escrito nada nelas. José chorou porque sua mãe mandou as suas fotos sem ele ter 

escrito nada nelas. Ele dizia: "Você não mandou as fotos ainda, mandou" 

(interrogação). Sua mãe disse a ele que mandou. "Diga não". "Como sua mãe podia 

dizer não, quando ela já tinha mandado (interrogação) " Você só estava brincando, não 

estava(interrogação)" Você só queria me chatear e você só mandará quando eu estiver 

escrito nelas. Essa super-estima do valor da linguagem é característica típica dos: 

 

a)Esquizofrênicos     

b)Psicóticos  

c)Neuróticos obsessivos    

d)Neuróticos histéricos 

 

44. Com relação ao Código de Ética Profissional do Psicólogo é INCORRETO afirmar 

que o psicólogo deve: 

a)Zelar para que o exercício profissional seja efetuado com máxima dignidade, 

recusando e denunciando situações em que o indivíduo esteja correndo risco ou o 

exercício profissional esteja sendo vilipendiado 

b)Participar de movimentos de interesse da categoria que visem à promoção da 

profissão, bem como daqueles que permitam o bem estar do cidadão 

c)Apresentar resultados de psicodiagnóstico  de indivíduos em grupos operativos, 

bem como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas oferecendo soluções 

conclusivas 

d)Fornecer ao seu substituto, quando solicitado, as informações necessárias à evolução 

do trabalho. 
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45. O estudo da relação saúde mental e trabalho tem sido desenvolvido a partir de várias 

perspectivas teórico-metodológicas. É pertinente ao estudo dessa relação: 

 

a) O estudo de processos psíquicos, dentre eles, as defesas coletivas construídas 

pelos trabalhadores para enfrentar o sofrimento mental decorrente da organização 

do trabalho. 

b) A avaliação de efeitos neuropsicológicos consequentes à exposição a produtos 

químicos no ambiente de trabalho. 

c) O emprego de escalas para a aferição de níveis de estresse em populações de 

trabalhadores. 

d) O dimensionamento da presença de doenças psicossomáticas (como as alterações 

cardiovasculares) e de alterações comportamentais em populações específicas de 

trabalhadores. 

 

46. Qual a função psíquica abaixo mais afetada pelos transtornos psicóticos? 

a)Vontade e atenção.       

b)Memória e inteligência.  

c)Pensamento e vivência do tempo e do espaço.        
d) Consciência e afetividade.  

 

47. Um dos principais objetivos de uma equipe terapêutica ou interdisciplinar em um 

serviço de atenção em saúde mental é: 

 

a) Não delimitar o espaço de intervenção de cada profissional, valorizando a inteira 

liberdade de atuação. 

b) Propiciar a cada profissional o mesmo nível de intervenção junto aos pacientes. 

c) Realizar diagnóstico e tratamento, através de diversas atuações terapêuticas e 

investimento na reabilitação social e laboral do paciente. 

d) Evitar conflitos, competitividade e hierarquias na atuação de cada profissional. 

 

48. Qual das condições abaixo não constitui condição que exige internação psiquiátrica 

de curta ou média duração? 

 

a) Insucesso das tentativas de tratamento ambulatorial, sempre que no contexto da 

internação houver probabilidade de melhores resultados. 

b) Condições psiquiátricas cujo tratamento deva ser iniciado num contexto de 

internação. 

c) Doenças físicas associadas a sintomas psiquiátricos que tornam impossível o 

tratamento em contexto médico-clínico ou cirúrgico. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

49. Sobre transtornos psiquiátricos da infância, marque a opção CORRETA: 

 

a) A encoprese é 3 a 4 vezes mais comum em meninas do que em meninos. 

b)Transtornos de comportamento estão sempre presentes nas crianças encopréticas. 

c)Não é necessário investigar problemas do desenvolvimento neurológico em crianças 

com encoprese, posto já estar estabelecida  sua etiologia como a baixa tolerância à 

frustração. 

d) O controle esfincteriano anal encontra-se 99% estabelecido aos 5 anos de idade. 
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50. Em relação ao retardo mental, marque a opção CORRETA:  

 

a) Os comprometimentos psiquiátricos no R.M. são eminentemente causados pelos 

processos genético-biológicos, não havendo muita importância em relação aos fatores 

ambientais e psicológicos. 

b) É um transtorno heterogêneo e os comprometimentos são influenciados por 

fatores genéticos, ambientais e psicológicos. 

c) Quanto maior a severidade do transtorno mais difícil determinar a sua causa. 

d)Placas neuro-fibilares como da doença de Alzheimer são achados comuns na 

fenilcetonúria. 
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