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Português
Leia o texto I para responder às questões 1 a 4.
A IMPORTÂNCIA DO CHECK-UP
Saiba por que é necessário e quais as vantagens que a realização dos exames de rotina podem trazer
É melhor prevenir do que remediar, já dizia o sábio ditado popular. Em se tratando de saúde, essa máxima
também é verdadeira. A realização de exames preventivos e o acompanhamento médico rotineiro são cuidados
imprescindíveis para quem quer manter o organismo em pleno funcionamento. Popularmente conhecido, o check-up
nada mais é do que uma série de exames para diagnosticar se está tudo bem em diversos aspectos da saúde física.
Da aferição da pressão arterial, passando para a avaliação da função hepática até os exames cardiológicos, um checkup completo inclui dezenas de exames.
O clínico geral Carlos Brito afirma que essa avaliação deve fazer parte da rotina do paciente e os exames a
serem feitos dependem de uma avaliação profunda do médico. “O mais importante do check-up é uma boa história
clínica detalhada da vida do paciente. O histórico familiar, a idade, as doenças que apresenta ou não”, avalia. De
acordo com o especialista, é esse histórico construído que vai determinar os exames aos quais o paciente será
submetido.
Carlos Brito defende que pessoas acima de 40 anos devem repetir os exames a cada dois anos, e as mais
jovens, a cada três anos. No entanto, se o paciente apresenta doenças, como diabetes ou hipertensão, o recomendável
é que o diagnóstico seja realizado anualmente.
O cirurgião cardíaco Jairo Leal concorda com o colega e ressalta que não existe um modelo igual de exames
para todos os pacientes. “Não é uma fórmula pronta sobre o que vai ser feito. Existem casos que apenas o
eletrocardiograma é suficiente. Em outras situações, precisam fazer esteira e diversos tipos de exame. O histórico do
paciente é que vai definir,” diz.
“Trata-se de uma prevenção e, a partir dos exames, pode-se evitar infarto, AVC (acidente vascular cerebral),
entre outros problemas”, alerta Leal. Segundo ele, a procura pelos exames tem aumentado na população. “Devido ao
crescimento no número de pessoas iniciando as atividades físicas, as pessoas têm buscado se precaver”, finaliza.
(Informe publicitário. VEJA, 19 de nov. 2014)

01 Considerando as informações e o objetivo do texto, analise as assertivas abaixo e indique as corretas.
I – O check-up é imprescindível, preferivelmente, às pessoas acima de 40 anos.
II – O check-up é indispensável, exclusivamente, às pessoas que apresentam doenças degenerativas.
III – O objetivo do texto é alertar para a necessidade do check-up em todas as fases da vida.
IV – O objetivo do texto é alertar para a importância do check-up aos pacientes com diabetes ou hipertensão.
V – Segundo Carlos Brito, o histórico familiar indica os exames necessários ao paciente fazer.
Estão corretas apenas as assertivas:
a) I, IV e V.
b) II, III e V.
c) I, II e IV.
d) I e V.
e) III e V.
02 No trecho No entanto, se o paciente apresenta doenças, como diabetes ou hipertensão, o recomendável é que o
diagnóstico seja realizado anualmente (3º§), o SE sugere uma
a) afirmação categórica.
b) condição.
c) negação.
d) dúvida.
e) indagação.
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03 No trecho O mais importante do check-up é uma boa história clínica detalhada da vida do paciente. O histórico
familiar, a idade, as doenças que apresenta ou não, avalia. (2º§). A segunda frase do trecho, em relação à primeira,
apresenta uma
a) explicação.
b) conclusão.
c) exemplificação.
d) contraposição.
e) retificação.
04 A alternativa em que o sinônimo do termo sublinhado está corretamente indicado é:
a) É melhor prevenir do que remediar (1º§) = mitigar
b) Da aferição da pressão arterial (1º§) = afecção
c) a avaliação da função hepática (1º§) = sanguínea
d) Trata-se de uma prevenção (5º§) = temeridade
e) as pessoas têm buscado se precaver (5º§) = aparelhar
Leia o texto II para responder à questão 05.
Texto II

(http://humortadela.bol.uol.com.br/arquivos/image/89a62872f4995be352f6a195e395b537.jpg)

05 Com base na charge acima, assinale a afirmativa correta:
a) O substantivo check-up pode ser substituído por exame [fazer um exame], sem alterar o sentido original do texto.
b) A expressão verbal quero fazer indica um fato futuro que vai ocorrer depois de outro fato também no futuro.
c) A forma verbal quero fazer pode ser substituída por vou fazer sem haver alteração no sentido do enunciado.
d) A indicação da quantidade de filhos [seis filhos] dá relevância ao efeito de humor da charge.
e) O objetivo da charge é apresentar a importância do check-up à saúde do homem.
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Leia o texto III para responder às questões 06 a 10.
Texto III
CORRER, CORRER
Acompanhando a tendência de vários Estados, a Paraíba também entra na onda das corridas.
A procura pela saúde parece que tem se tornado, cada vez mais, uma constante na vida dos brasileiros.
Segundo pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a quantidade de pessoas que vem realizando
atividades físicas no Brasil tem crescido desde 2008. Cerca de 20% da população do país é considerada ativa de
acordo com as recomendações internacionais. Seguindo essa onda saudável que vem crescendo, as corridas vêm se
disseminando cada vez mais pelas capitais brasileiras.
É possível perceber o interesse crescente da população nesse tipo de atividade não apenas observando os
parques e pistas de cooper das grandes cidades, mas também com o aumento no número de competições de corrida.
Em João Pessoa, a história não é diferente: no calendário da Associação de Caminhantes e Corredores de Rua da
Paraíba (Ascorpa), só no primeiro semestre deste ano ocorreram 23 eventos de corrida no Estado – os chamados
circuitos –, o que dá uma média de quase uma competição por semana.
É fácil identificar algumas das razões que levam tal esporte a ser tão procurado. Entre as principais estão o baixo
custo e a possibilidade de se praticar em praticamente todos os lugares em que se esteja. “O ideal é que se tenha uma
orientação antes de começar a praticar a corrida. Mas qualquer pessoa pode fazer, basta ter um tênis apropriado,
calção e camiseta. É importante ver que as cidades do Nordeste também estão conquistando esse espaço, na busca
pela atividade física”, destaca Nuno Trigueiro, personal trainer e instrutor de grupos de corrida. “O acesso é fácil e
quem começa a correr percebe a mudança no dia a dia. A corrida ajuda a dormir melhor, emagrece e traz felicidade”,
afirma.
No entanto, da mesma forma que a prática da atividade física é muito importante para a saúde das pessoas, os
cuidados com a prática do exercício também são fundamentais. Sair por aí correndo sem ter tido os cuidados
necessários é tão perigoso quanto o próprio sedentarismo.
“A primeira coisa que é preciso fazer, no caso de quem quer iniciar a prática de corridas, é uma avaliação
cardiológica. Apenas depois disso se deve iniciar o programa de treinamentos, começando com caminhadas e só mais
tarde passando para corridas”, diz o cirurgião cardiovascular Jairo Leal (CRM-PB 8882). Segundo o especialista, há um
número grande de mortes súbitas provocadas pela falta de uma avaliação antes da atividade física. “A corrida está
entre os melhores esportes a serem praticados, até mesmo para cardiopatas. Desde que haja um acompanhamento
médico”, conclui.
(Informe publicitário. VEJA, 19 de nov. 2014)

06 Assinale a alternativa em que a retirada do acento gráfico das palavras provoca a sua mudança de classe
gramatical.
a) Saúde, também, país.
b) Físicas, vêm, saudável.
c) História, dá, prática.
d) Tênis, médico, súbitas.
e) Número, cardiológica, história.
07 Sobre a palavra eventos (2º§), analise as seguintes informações e indique a alternativa correta:
I – Tem dígrafo nasal.
II – É uma paroxítona.
III – Tem as vogais com som aberto.
IV – É trissílaba.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II, e III.
b) II e III.
c) I, III e IV.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.
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08 A alternativa em que todos os sinônimos do verbo “disseminar” (1º§) estão graficamente corretos é
a) dissipar, divulgar, propagar.
b) discipar, divugar, propagar.
c) dissipar, divulgar, propangar.
d) dissipar, divulgar, porpagar.
e) discipar, divulgar, propagar.
09 Considerando a grafia das palavras e o sentido global do texto, a sequência que completa corretamente a frase
abaixo é:
O _____________________ na corrida é fácil e _____________________ começa a correr ______________________
as mudanças _______________________.
a) ingresço – aquele que – compreende – no quotidiano.
b) ingresso – a pessoa que – enxerga – no cotidiano.
c) trânsito – quem – encherga – diária.
d) acesso – quem – encherga – no quotidiano.
e) acesso – o outro que – visualisa – diária.
10 Analisando as informações apresentadas nas colunas I e II abaixo, numere a segunda coluna de acordo com a
primeira, em seguida, indique a sequência correta:
COLUNA I
(1) Verbos no presente, indicando ação permanente.
(2) Pronome que não traz precisão para a palavra que vem depois.
(3) Substantivo abstrato que indica ação.
(4) Substantivo plural que generaliza seu referente.
(5) Verbo no subjuntivo presente, indicando um desejo.
COLUNA II
(
(
(
(
(

) As corridas vêm se disseminando cada vez mais. (1º§)
) É fácil identificar algumas das razões que levam tal esporte a ser tão procurado. (3º§)
) A corrida ajuda a dormir melhor, emagrece e traz felicidade. (3º§)
) O ideal é que se tenha uma orientação antes de começar a praticar a corrida. (3º§)
) a prática de atividade física é muito importante para a saúde das pessoas. (4º§)

A sequência correta é:
a) 1 2 4 5 3.
b) 3 2 1 5 4.
c) 3 2 5 1 4.
d) 4 5 3 2 1.
e) 3 2 1 4 5.
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Políticas Públicas de Saúde
11 A Organização Mundial de Saúde – OMS tem uma preocupação a respeito da gripe, fazendo uma vigilância
mundial do vírus influenza em mais de 80 países, incluindo o Brasil. Todas as alternativas abaixo identificam os grupos
prioritários que têm acesso à vacina contra gripe na rede de serviço SUS, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Pessoas com 60 anos ou mais.
Profissionais de saúde.
Profissionais de educação.
Doentes crônicos.
Doentes transplantados.

12 Em relação às características da Atenção Básica na rede de serviços SUS analise as proposições abaixo e
responda:
I) A Atenção Básica é desenvolvida por meio de práticas de cuidado e gestão.
II) A Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários.
III) Um dos princípios que orienta a Atenção Básica é o da universalidade.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
13 A Atenção Básica tem como objetivo desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e
autonomia das pessoas. Todas as ações abaixo abrangem o conjunto de ações de saúde desenvolvidas pela Atenção
Básica, EXCETO:
a) Promoção e proteção de saúde.
b) Prevenção de agravos.
c) Reabilitação.
d) Assistência habitacional.
e) Tratamento.
14 Em relação às funções da rede de atenção à saúde analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F
(Falso):
I) Identificar riscos, necessidade e demandas de saúde.
II) Desenvolver o mais elevado grau de centralização e capilaridade.
III) Elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares.
A sequencia correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
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15 Todas as alternativas abaixo são relativas às ações que devem estar contidas numa Região de Saúde, EXCETO:
a) Atenção Primária.
b) Urgência e Emergência.
c) Atenção psicossocial.
d) Atenção ambulatorial e hospitalar.
e) Vigilância social.
16 Sobre a organização do SUS, analise as proposições abaixo e responda:
I) O SUS é constituído pela conjugação de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação de saúde.
II) O SUS é organizado de forma regionalizada e hierarquizada.
III) As ações do SUS são realizadas exclusivamente pelos entes federativos, excluindo a participação da iniciativa
privada.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
17 Em relação à Política de Incentivo à Distribuição de Medicamentos, analise as proposições abaixo e marque V
(Verdadeiro) ou F (Falso):
I) O programa “Farmácia Popular do Brasil” disponibiliza medicamentos gratuitamente, em algumas regiões do Brasil.
II) Para retirar o medicamento gratuitamente é preciso apresentar Carteira de Identidade (RG) e receita médica em
qualquer rede de farmácia.
III) Quem precisa de medicamentos caros ou que são indicados para tratamento de doenças crônicas consegue retirálos gratuitamente pelo programa “Farmácia de Alto Custo”, conforme os Protocolos “Clínicas e Diretrizes
Terapêuticas”, publicados pelo Ministério da Saúde.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
18 Todas as alternativas abaixo estão relacionada às ações de Vigilância Sanitária, EXCETO:
a) Saúde Ambiental.
b) Medicamentos.
c) Mercado Financeiro.
d) Cosméticos.
e) Toxicovigilância.
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19 O tratamento oferecido pelos Centros de Especialidades Odontológicas é uma continuidade do trabalho realizado
pela rede de Atenção Básica. Em relação a este serviço analise as proposições abaixo e responda:
I) Os Centros de Especialidades Odontológicas são uma das frentes de atuação do Programa Brasil Sorridente.
II) Um dos serviços oferecidos pelo Centro de Especialidades Odontológicas é o diagnóstico bucal, com ênfase na
detecção do câncer de boca.
III) Os Centros de Especialidades Odontológicas são prioritariamente voltados para o atendimento da população com
mais de 60 anos.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
20 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas às prioridades do Pacto Pela Vida, EXCETO:
a) Saúde do Idoso.
b) Controle do câncer do colo do útero.
c) Saúde do Homem.
d) Saúde do homossexual.
e) Saúde do trabalhador.
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Legislação Municipal
21 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, é vedado ao município, EXCETO:
a) Dar fé aos documentos públicos.
b) Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre eles.
c) Outorgar isenções e anistias fiscais, sem interesse público justificado.
d) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou
destino.
e) Estabelecer tributos com efeito de confisco.

22 Os mandatos dos Vereadores do Município de Equador, bem como da Mesa Diretora da Câmara Municipal, têm
duração de:
a) 4 anos para Vereador e 6 meses para a Mesa.
b) 4 anos para Vereador e 1 ano para a Mesa.
c) 4 anos para Vereador e 2 anos para a Mesa.
d) 4 anos para Vereador e 3 anos para a Mesa.
e) 4 anos para Vereador e 4 anos para a Mesa.
23 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais.
II – Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância do cargo assumirá a administração municipal
o Presidente da Câmara.
III – O Prefeito não poderá ausentar-se do Município ou do Estado por mais de 30 dias.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) Apenas a afirmativa III está correta.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

24 Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Equador, os concursos públicos terão validade de:
a) 1 ano.
b) 2 anos.
c) 3 anos.
d) 4 anos.
e) 1 ano, prorrogável por igual período.
25 A retribuição pecuniária ao servidor pelo efetivo exercício do cargo e correspondente ao padrão fixado em lei,
conforme disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal, é a definição de:
a) Vencimento.
b) Retribuição.
c) Diária.
d) Gratificação.
e) Salário família.
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Conhecimentos Específicos
26 Através da contaminação dos alimentos, do ar e através da pele etc. Dessa forma, algumas doenças são
transmitidas ao homem. A cólera é causada por bactérias. Qual alternativa abaixo representa sua forma de contágio?
a) Através dos alimentos e da agua contaminados;
b) Através do ar contaminado;
c) Através do contato sexual;
d) Através do ar e do contato sexual;
e) Através da pele.
27 A raiva é uma doença viral. Qual alternativa abaixo representa sua forma de contágio?
a) Através dos alimentos contaminados;
b) Através do ar contaminado;
c) Através do contato sexual;
d) Através da mordedura de animais infectados;
e) Através da picada de inseto;
28 Dentre as doenças listadas abaixo, qual entre elas é causada por um vírus:
a) Cólera.
b) Esquistossomose.
c) Febre amarela.
d) Doença de Chagas.
e) Filariose
29 A transmissão dessa doença é realizada pela fêmea de duas espécies de mosquitos (Aedes aegypti e Aedes
albopictus), que picam tanto durante o dia como à noite. Os transmissores, principalmente o Aedes aegypti, se
reproduzem dentro ou nas proximidades de habitações, em recipientes onde se acumula água limpa (vasos de plantas,
pneus velhos, cisternas, etc.). A transmissão pelo Aedes albopictus não é comum porque o mosquito não costuma
frequentar o domicílio como o Aedes aegypti.
Analise a afirmativa: Água limpa parada possibilita o desenvolvimento do mosquito transmissor desta doença.
Marque a alternativa correta:
a) Raiva.
b) Leishmaniose.
c) Dengue.
d) Doença de Chagas.
e) Ancilostomose
30 Criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999, o órgão responsável pela Vigilância Sanitária é uma autarquia sob
regime especial, que tem como área de atuação não um setor específico da economia, mas todos os setores
relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira. Qual dos Órgãos Público
abaixo é o responsável pela vigilância Sanitária no Brasil?
a) ANVISA
b) INSS
c) SUS
d) INANPS
e) IBGE
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31 É uma doença tropical infecciosa causada por vírus, os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e
articulares e uma erupção cutânea característica que é semelhante à causada pelo sarampo. Assinale a alternativa
correta:
a) Febre amarela;
b) Malária;
c) Dengue;
d) Febre tifóide;
e) Amarelão.
32 Dentre das várias atribuições reservadas ao agente comunitário de saúde devemos destacar aquelas relacionadas
a orientação da população em relação à saúde e uma melhor qualidade de vida das pessoas sob sua responsabilidade.
Assinale a alternativa que melhor representa o ACS em relação as suas orientações:
a) Orientar sobre a Higiene do corpo e asseio ambiental.
b) Orientar apenas sobre a Higiene dos alimentos enlatados.
c) Orientar apenas sobre a limpeza do ambiente contaminado por vetores transmissores de doenças.
d) Orientar apenas sobre a Higiene do corpo visando exclusivamente à prevenção de doenças de pele.
e) As orientações não são atividades da competência do agente comunitário de saúde, mas do enfermeiro da equipe.

33 É uma forma de disenteria causada por protozoários geralmente da espécie Entamoeba. Seu principal sintoma é
uma diarreia severa e dolorosa com sangue. Uma das doenças transmitidas pela água contaminada é a(o):
a) Malária.
b) Leishmaniose.
c) Amebíase.
d) Tétano.
e) Sífilis.
34 Assinale a alternativa correta em relação ao papel do Agente Comunitário de Saúde:
a) Orientar sobre o aleitamento materno, vacinação, controle do peso, cuidados higiênicos e prevenção de situações de
risco.
b) Orientar apenas sobre a alimentação.
c) Orientar apenas sobre o aleitamento materno
d) Orientar apenas em relação ao peso da criança.
e) Orientar apenas sobre o tipo de sangue da criança.

35 Umas das tarefas mais importante relacionadas ao papel do Agente Comunitário de Saúde é o acompanhamento e
orientação as gestantes. A orientação considerada mais importante é sobre:
a) É aquela dada sobre os cuidados com o corpo.
b) Sobre os cuidados higiênicos.
c) A escolha do berço.
d) Comparecimento às consultas de pré-natal.
e) Escolha da maternidade
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36 Dentre as situações de risco para a saúde da comunidade relacionadas abaixo, marque a única que NÃO é
considerada de risco:
a) Falta de água tratada.
b) Lixo jogado em qualquer lugar.
c) Mal uso de veneno na lavoura.
d) Desmatamento das florestas.
e) Reflorestamento de áreas desmatadas.
37 A introdução pelo homem, direta ou indiretamente de substâncias ou energia no ambiente, provocando um efeito
negativo no seu equilíbrio, causando assim danos na saúde humana, nos seres vivos e no ecossistema ali presente.
Qual das alternativas abaixo está correta em relação a afirmação acima?
a) Pululação.
b) Poluição.
c) Putrefação.
d) Profanação.
e) Decantação.
38 A esquistossomose é uma doença causada por verme. Qual alternativa abaixo representa sua forma de contágio
através
a) do ar contaminado.
b) da pele.
c) dos alimentos contaminados.
d) do contato sexual.
e) da picada de inseto.
39 A hanseníase, conhecida oficialmente por este nome desde 1976, é uma das doenças mais antigas na história da
medicina. É causada pelo bacilo de Hansen, um parasita que ataca a pele e nervos periféricos, mas pode afetar outros
órgãos como o fígado, os testículos e os olhos. Não é, portanto, hereditária. Marque a alternativa correta que
corresponde a doença aqui destacada:
a) Lepra.
b) Cólera.
c) Leptospirose.
d) Raiva.
e) Esquistossomos.
40 Se caracteriza pela incidência, em curto período de tempo, de grande número de casos de uma doença. O termo
tem origem no grego clássico: epi (sobre) + demos (povo) e sabe-se ter sido utilizado por Hipócrates no século VI A.C.
a) Surto.
b) Epidemia.
c) Endemia.
d) Pandemia.
e) Endodontia.
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Português
Leia o texto I para responder às questões 1 a 4.
A IMPORTÂNCIA DO CHECK-UP
Saiba por que é necessário e quais as vantagens que a realização dos exames de rotina podem trazer
É melhor prevenir do que remediar, já dizia o sábio ditado popular. Em se tratando de saúde, essa máxima
também é verdadeira. A realização de exames preventivos e o acompanhamento médico rotineiro são cuidados
imprescindíveis para quem quer manter o organismo em pleno funcionamento. Popularmente conhecido, o check-up
nada mais é do que uma série de exames para diagnosticar se está tudo bem em diversos aspectos da saúde física.
Da aferição da pressão arterial, passando para a avaliação da função hepática até os exames cardiológicos, um checkup completo inclui dezenas de exames.
O clínico geral Carlos Brito afirma que essa avaliação deve fazer parte da rotina do paciente e os exames a
serem feitos dependem de uma avaliação profunda do médico. “O mais importante do check-up é uma boa história
clínica detalhada da vida do paciente. O histórico familiar, a idade, as doenças que apresenta ou não”, avalia. De
acordo com o especialista, é esse histórico construído que vai determinar os exames aos quais o paciente será
submetido.
Carlos Brito defende que pessoas acima de 40 anos devem repetir os exames a cada dois anos, e as mais
jovens, a cada três anos. No entanto, se o paciente apresenta doenças, como diabetes ou hipertensão, o recomendável
é que o diagnóstico seja realizado anualmente.
O cirurgião cardíaco Jairo Leal concorda com o colega e ressalta que não existe um modelo igual de exames
para todos os pacientes. “Não é uma fórmula pronta sobre o que vai ser feito. Existem casos que apenas o
eletrocardiograma é suficiente. Em outras situações, precisam fazer esteira e diversos tipos de exame. O histórico do
paciente é que vai definir,” diz.
“Trata-se de uma prevenção e, a partir dos exames, pode-se evitar infarto, AVC (acidente vascular cerebral),
entre outros problemas”, alerta Leal. Segundo ele, a procura pelos exames tem aumentado na população. “Devido ao
crescimento no número de pessoas iniciando as atividades físicas, as pessoas têm buscado se precaver”, finaliza.
(Informe publicitário. VEJA, 19 de nov. 2014)

01 Considerando as informações e o objetivo do texto, analise as assertivas abaixo e indique as corretas.
I – O check-up é imprescindível, preferivelmente, às pessoas acima de 40 anos.
II – O check-up é indispensável, exclusivamente, às pessoas que apresentam doenças degenerativas.
III – O objetivo do texto é alertar para a necessidade do check-up em todas as fases da vida.
IV – O objetivo do texto é alertar para a importância do check-up aos pacientes com diabetes ou hipertensão.
V – Segundo Carlos Brito, o histórico familiar indica os exames necessários ao paciente fazer.
Estão corretas apenas as assertivas:
a) I, IV e V.
b) II, III e V.
c) I, II e IV.
d) I e V.
e) III e V.
02 No trecho No entanto, se o paciente apresenta doenças, como diabetes ou hipertensão, o recomendável é que o
diagnóstico seja realizado anualmente (3º§), o SE sugere uma
a) afirmação categórica.
b) condição.
c) negação.
d) dúvida.
e) indagação.
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03 No trecho O mais importante do check-up é uma boa história clínica detalhada da vida do paciente. O histórico
familiar, a idade, as doenças que apresenta ou não, avalia. (2º§). A segunda frase do trecho, em relação à primeira,
apresenta uma
a) explicação.
b) conclusão.
c) exemplificação.
d) contraposição.
e) retificação.
04 A alternativa em que o sinônimo do termo sublinhado está corretamente indicado é:
a) É melhor prevenir do que remediar (1º§) = mitigar
b) Da aferição da pressão arterial (1º§) = afecção
c) a avaliação da função hepática (1º§) = sanguínea
d) Trata-se de uma prevenção (5º§) = temeridade
e) as pessoas têm buscado se precaver (5º§) = aparelhar
Leia o texto II para responder à questão 05.
Texto II

(http://humortadela.bol.uol.com.br/arquivos/image/89a62872f4995be352f6a195e395b537.jpg)

05 Com base na charge acima, assinale a afirmativa correta:
a) O substantivo check-up pode ser substituído por exame [fazer um exame], sem alterar o sentido original do texto.
b) A expressão verbal quero fazer indica um fato futuro que vai ocorrer depois de outro fato também no futuro.
c) A forma verbal quero fazer pode ser substituída por vou fazer sem haver alteração no sentido do enunciado.
d) A indicação da quantidade de filhos [seis filhos] dá relevância ao efeito de humor da charge.
e) O objetivo da charge é apresentar a importância do check-up à saúde do homem.
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Leia o texto III para responder às questões 06 a 10.
Texto III
CORRER, CORRER
Acompanhando a tendência de vários Estados, a Paraíba também entra na onda das corridas.
A procura pela saúde parece que tem se tornado, cada vez mais, uma constante na vida dos brasileiros.
Segundo pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a quantidade de pessoas que vem realizando
atividades físicas no Brasil tem crescido desde 2008. Cerca de 20% da população do país é considerada ativa de
acordo com as recomendações internacionais. Seguindo essa onda saudável que vem crescendo, as corridas vêm se
disseminando cada vez mais pelas capitais brasileiras.
É possível perceber o interesse crescente da população nesse tipo de atividade não apenas observando os
parques e pistas de cooper das grandes cidades, mas também com o aumento no número de competições de corrida.
Em João Pessoa, a história não é diferente: no calendário da Associação de Caminhantes e Corredores de Rua da
Paraíba (Ascorpa), só no primeiro semestre deste ano ocorreram 23 eventos de corrida no Estado – os chamados
circuitos –, o que dá uma média de quase uma competição por semana.
É fácil identificar algumas das razões que levam tal esporte a ser tão procurado. Entre as principais estão o baixo
custo e a possibilidade de se praticar em praticamente todos os lugares em que se esteja. “O ideal é que se tenha uma
orientação antes de começar a praticar a corrida. Mas qualquer pessoa pode fazer, basta ter um tênis apropriado,
calção e camiseta. É importante ver que as cidades do Nordeste também estão conquistando esse espaço, na busca
pela atividade física”, destaca Nuno Trigueiro, personal trainer e instrutor de grupos de corrida. “O acesso é fácil e
quem começa a correr percebe a mudança no dia a dia. A corrida ajuda a dormir melhor, emagrece e traz felicidade”,
afirma.
No entanto, da mesma forma que a prática da atividade física é muito importante para a saúde das pessoas, os
cuidados com a prática do exercício também são fundamentais. Sair por aí correndo sem ter tido os cuidados
necessários é tão perigoso quanto o próprio sedentarismo.
“A primeira coisa que é preciso fazer, no caso de quem quer iniciar a prática de corridas, é uma avaliação
cardiológica. Apenas depois disso se deve iniciar o programa de treinamentos, começando com caminhadas e só mais
tarde passando para corridas”, diz o cirurgião cardiovascular Jairo Leal (CRM-PB 8882). Segundo o especialista, há um
número grande de mortes súbitas provocadas pela falta de uma avaliação antes da atividade física. “A corrida está
entre os melhores esportes a serem praticados, até mesmo para cardiopatas. Desde que haja um acompanhamento
médico”, conclui.
(Informe publicitário. VEJA, 19 de nov. 2014)

06 Assinale a alternativa em que a retirada do acento gráfico das palavras provoca a sua mudança de classe
gramatical.
a) Saúde, também, país.
b) Físicas, vêm, saudável.
c) História, dá, prática.
d) Tênis, médico, súbitas.
e) Número, cardiológica, história.
07 Sobre a palavra eventos (2º§), analise as seguintes informações e indique a alternativa correta:
I – Tem dígrafo nasal.
II – É uma paroxítona.
III – Tem as vogais com som aberto.
IV – É trissílaba.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II, e III.
b) II e III.
c) I, III e IV.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.
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08 A alternativa em que todos os sinônimos do verbo “disseminar” (1º§) estão graficamente corretos é
a) dissipar, divulgar, propagar.
b) discipar, divugar, propagar.
c) dissipar, divulgar, propangar.
d) dissipar, divulgar, porpagar.
e) discipar, divulgar, propagar.
09 Considerando a grafia das palavras e o sentido global do texto, a sequência que completa corretamente a frase
abaixo é:
O _____________________ na corrida é fácil e _____________________ começa a correr ______________________
as mudanças _______________________.
a) ingresço – aquele que – compreende – no quotidiano.
b) ingresso – a pessoa que – enxerga – no cotidiano.
c) trânsito – quem – encherga – diária.
d) acesso – quem – encherga – no quotidiano.
e) acesso – o outro que – visualisa – diária.
10 Analisando as informações apresentadas nas colunas I e II abaixo, numere a segunda coluna de acordo com a
primeira, em seguida, indique a sequência correta:
COLUNA I
(1) Verbos no presente, indicando ação permanente.
(2) Pronome que não traz precisão para a palavra que vem depois.
(3) Substantivo abstrato que indica ação.
(4) Substantivo plural que generaliza seu referente.
(5) Verbo no subjuntivo presente, indicando um desejo.
COLUNA II
(
(
(
(
(

) As corridas vêm se disseminando cada vez mais. (1º§)
) É fácil identificar algumas das razões que levam tal esporte a ser tão procurado. (3º§)
) A corrida ajuda a dormir melhor, emagrece e traz felicidade. (3º§)
) O ideal é que se tenha uma orientação antes de começar a praticar a corrida. (3º§)
) a prática de atividade física é muito importante para a saúde das pessoas. (4º§)

A sequência correta é:
a) 1 2 4 5 3.
b) 3 2 1 5 4.
c) 3 2 5 1 4.
d) 4 5 3 2 1.
e) 3 2 1 4 5.
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Políticas Públicas de Saúde
11 A Organização Mundial de Saúde – OMS tem uma preocupação a respeito da gripe, fazendo uma vigilância
mundial do vírus influenza em mais de 80 países, incluindo o Brasil. Todas as alternativas abaixo identificam os grupos
prioritários que têm acesso à vacina contra gripe na rede de serviço SUS, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Pessoas com 60 anos ou mais.
Profissionais de saúde.
Profissionais de educação.
Doentes crônicos.
Doentes transplantados.

12 Em relação às características da Atenção Básica na rede de serviços SUS analise as proposições abaixo e
responda:
I) A Atenção Básica é desenvolvida por meio de práticas de cuidado e gestão.
II) A Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários.
III) Um dos princípios que orienta a Atenção Básica é o da universalidade.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
13 A Atenção Básica tem como objetivo desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e
autonomia das pessoas. Todas as ações abaixo abrangem o conjunto de ações de saúde desenvolvidas pela Atenção
Básica, EXCETO:
a) Promoção e proteção de saúde.
b) Prevenção de agravos.
c) Reabilitação.
d) Assistência habitacional.
e) Tratamento.
14 Em relação às funções da rede de atenção à saúde analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F
(Falso):
I) Identificar riscos, necessidade e demandas de saúde.
II) Desenvolver o mais elevado grau de centralização e capilaridade.
III) Elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares.
A sequencia correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
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15 Todas as alternativas abaixo são relativas às ações que devem estar contidas numa Região de Saúde, EXCETO:
a) Atenção Primária.
b) Urgência e Emergência.
c) Atenção psicossocial.
d) Atenção ambulatorial e hospitalar.
e) Vigilância social.
16 Sobre a organização do SUS, analise as proposições abaixo e responda:
I) O SUS é constituído pela conjugação de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação de saúde.
II) O SUS é organizado de forma regionalizada e hierarquizada.
III) As ações do SUS são realizadas exclusivamente pelos entes federativos, excluindo a participação da iniciativa
privada.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
17 Em relação à Política de Incentivo à Distribuição de Medicamentos, analise as proposições abaixo e marque V
(Verdadeiro) ou F (Falso):
I) O programa “Farmácia Popular do Brasil” disponibiliza medicamentos gratuitamente, em algumas regiões do Brasil.
II) Para retirar o medicamento gratuitamente é preciso apresentar Carteira de Identidade (RG) e receita médica em
qualquer rede de farmácia.
III) Quem precisa de medicamentos caros ou que são indicados para tratamento de doenças crônicas consegue retirálos gratuitamente pelo programa “Farmácia de Alto Custo”, conforme os Protocolos “Clínicas e Diretrizes
Terapêuticas”, publicados pelo Ministério da Saúde.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
18 Todas as alternativas abaixo estão relacionada às ações de Vigilância Sanitária, EXCETO:
a) Saúde Ambiental.
b) Medicamentos.
c) Mercado Financeiro.
d) Cosméticos.
e) Toxicovigilância.
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19 O tratamento oferecido pelos Centros de Especialidades Odontológicas é uma continuidade do trabalho realizado
pela rede de Atenção Básica. Em relação a este serviço analise as proposições abaixo e responda:
I) Os Centros de Especialidades Odontológicas são uma das frentes de atuação do Programa Brasil Sorridente.
II) Um dos serviços oferecidos pelo Centro de Especialidades Odontológicas é o diagnóstico bucal, com ênfase na
detecção do câncer de boca.
III) Os Centros de Especialidades Odontológicas são prioritariamente voltados para o atendimento da população com
mais de 60 anos.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
20 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas às prioridades do Pacto Pela Vida, EXCETO:
a) Saúde do Idoso.
b) Controle do câncer do colo do útero.
c) Saúde do Homem.
d) Saúde do homossexual.
e) Saúde do trabalhador.
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Legislação Municipal
21 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, é vedado ao município, EXCETO:
a) Dar fé aos documentos públicos.
b) Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre eles.
c) Outorgar isenções e anistias fiscais, sem interesse público justificado.
d) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou
destino.
e) Estabelecer tributos com efeito de confisco.

22 Os mandatos dos Vereadores do Município de Equador, bem como da Mesa Diretora da Câmara Municipal, têm
duração de:
a) 4 anos para Vereador e 6 meses para a Mesa.
b) 4 anos para Vereador e 1 ano para a Mesa.
c) 4 anos para Vereador e 2 anos para a Mesa.
d) 4 anos para Vereador e 3 anos para a Mesa.
e) 4 anos para Vereador e 4 anos para a Mesa.
23 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais.
II – Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância do cargo assumirá a administração municipal
o Presidente da Câmara.
III – O Prefeito não poderá ausentar-se do Município ou do Estado por mais de 30 dias.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) Apenas a afirmativa III está correta.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

24 Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Equador, os concursos públicos terão validade de:
a) 1 ano.
b) 2 anos.
c) 3 anos.
d) 4 anos.
e) 1 ano, prorrogável por igual período.
25 A retribuição pecuniária ao servidor pelo efetivo exercício do cargo e correspondente ao padrão fixado em lei,
conforme disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal, é a definição de:
a) Vencimento.
b) Retribuição.
c) Diária.
d) Gratificação.
e) Salário família.
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Conhecimentos Específicos
26 Cólera proveniente do termo choléra, que significa "quebrantamento". Como essa doença é transmitidas ao
homem ?
a) Através da pele.
b) Através de alimentos contaminados e do contato sexual.
c) Através do contato sexual.
d) Através, da ingestão de água e alimentos contaminados.
e) Através do contato sexual e do ar contaminado.
27 Por poluição entende-se a introdução pelo homem, direta ou indiretamente de substâncias ou energia no ambiente,
provocando um efeito negativo no seu equilíbrio, causando assim danos na saúde humana, nos seres vivos e no
ecossistema ali presente. Qual órgão abaixo é responsável pela fiscalização e controle da Poluição no Brasil?
a) IBGE.
b) DENATRAN.
c) DNER.
d) IBAMA.
e) DENIT.
28 Risco sanitário é a probabilidade que os produtos e serviços têm de causar efeitos prejudiciais à saúde das pessoas
e das coletividades. São exemplos de um risco sanitário, EXCETO:
a) Consumo de queijos caseiros, sem registro em órgão fiscalizador.
b) Cozinha de um restaurante suja na hora da preparação dos alimentos.
c) Consumo de carnes expostas fora da refrigeração em açougues.
d) Comer somente carne bem cozinhada.
e) Comer alimentos sem lavar.
29 Dengue é uma doença tropical infecciosa causada por vírus, Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores
musculares e articulares e uma erupção cutânea característica que é semelhante à causada pelo sarampo. Em uma
pequena proporção de casos, a doença pode evoluir para a dengue hemorrágica com risco de vida. São medidas de
prevenção da dengue:
I - Não deixar acumular água em pratos de vasos de plantas e xaxins.
II - Realizar tratamento com antibióticos.
III - Não deixar qualquer depósito de água sem estar bem fechado (ex: potes, tambores, filtros, tanques, caixas d’água
e outros).
IV - Lavar semanalmente os bebedouros de animais com escova, esponja ou bucha, e trocar sua água pelo menos uma
vez por semana.
V - Vacinar crianças menores de 1 ano, como prioridade.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a) I, II e III estão corretas.
b) I, II e IV estão corretas.
c) I, III e IV estão corretas.
d) II, III e V estão corretas.
e) III, IV e V estão corretas.
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30 Vírus (do latim vírus, "veneno" ou "toxina") são pequenos agentes infecciosos (20-300 ηm de diâmetro) que
apresentam genoma constituído de uma ou várias moléculas de ácido nucleico (DNA ou RNA), as quais possuem a
forma de fita simples ou dupla. Qual entre as doenças abaixo, é causada por um vírus:
a) Raiva.
b) Esquistossomose.
c) Malária.
d) Doença de Chagas.
e) Filariose.
31 Qual a alternativa abaixo está correta em relação a seguinte afirmativa: Água limpa parada possibilita o
desenvolvimento do mosquito transmissor desta doença.
a) Hanseníase.
b) Febre amarela.
c) Dengue.
d) Doença de Chagas.
e) Ancilostomose.
32 A Vigilância Sanitária é definida, segundo a Lei Orgânica de Saúde como um conjunto de ações capaz de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Qual dos Órgãos Público abaixo é o responsável
pela vigilância Sanitária no Brasil?
a) ANVISA
b) IBAMA
c) DNER
d) INANPS
e) IBGE
33 A moradia, a alimentação, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda e a educação são fatores
que
a) são determinantes para a saúde das pessoas.
b) podem facilmente ser adquiridos pela pessoa.
c) não interferem na saúde das pessoas.
d) não têm relação com a saúde.
e) são herdados pelas pessoas.
34 Atenção primaria a saúde é um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção
da saúde. Dos programas abaixo, qual é um exemplo de atenção primária à saúde:
a) Bolsa família.
b) Transplante de Órgãos.
c) Garantia da Qualidade do Sangue.
d) Gestação de Alto Risco.
e) Saúde da Família.
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35 Higiene é um conjunto de conhecimentos e técnicas para evitar doenças infecciosas usando desinfecção,
esterilização e outros métodos de limpeza com o objetivo de conservar e fortificar a saúde. Qual alternativa abaixo NÃO
é considerada medida de higiene:
a) Cortar as unhas
b) Usar óculos escuros.
c) Beber água fervida e filtrada
d) Tomar banho
e) Lavar as mãos
36 Quais dos princípios abaixo, em relação aos SUS, NÃO é correto:
a) Todos têm direitos a atendimento nos serviços de saúde do SUS.
b) Todos têm direito a atendimento preventivo e curativo.
c) Todos têm direito a atendimento sem discriminação ou privilégios.
d) Todos os cidadãos independentemente da sua situação econômica têm direito a atendimento de saúde.
e) Só terá direito ao atendimento pelo Sus o cidadão que possua a carteira de trabalho assinada.
37 Doença de Chagas ou Tripanossomíase americana é uma doença tropical parasitária causada pelo protozoário
Trypanosoma cruzi e transmitida principalmente por insetos da subfamília Triatominae. Os sintomas mudam ao longo
do curso da infecção. Qual dos Artropodes relacionados abaixo, transmite a doença de chagas:
a) Barbeiro.
b) Mosca.
c) Lagarta.
d) Formiga.
e) Mosquito.
38 Um agente infectante é qualquer parasita, protozoário, bactéria ou vírus capaz de infectar um organismo. Como ele
também é conhecido?
a) Vetor biológico.
b) Animal de vida livre.
c). Ectoparasita.
d) Mensageiro.
e) Bicho geográfico.
39 A tuberculose - chamada antigamente de "peste cinzenta", e conhecida também em português como tísica
pulmonar ou "doença do peito" - é uma das doenças infecciosas documentadas desde mais longa data e que continua
a afligir a humanidade nos dias atuais. Qual dos vetores biológicos abaixo é o responsável pela infecção?
a)
b)
c)
d)
e)

Vírus.
Bactérias.
Fungos.
Tripanosoma.
Vermes.

40 Leptospirose, Mal de Adolf Weil ou, na sua forma mais grave, Síndrome de Weil é uma doença bacteriana causada
pelo Leptospira que afeta seres humanos e animais, frequentemente como é transmitida ao homem?
a)
b)
c)
d)
e)

Por água ou alimentos infectados pela urina de animais.
Pela picada de mosquito.
Pela relação sexual.
Por ingestão de carne crua.
Pelo contato com o ar poluído.
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Português
Leia o texto I para responder às questões 1 a 4.
A IMPORTÂNCIA DO CHECK-UP
Saiba por que é necessário e quais as vantagens que a realização dos exames de rotina podem trazer
É melhor prevenir do que remediar, já dizia o sábio ditado popular. Em se tratando de saúde, essa máxima
também é verdadeira. A realização de exames preventivos e o acompanhamento médico rotineiro são cuidados
imprescindíveis para quem quer manter o organismo em pleno funcionamento. Popularmente conhecido, o check-up
nada mais é do que uma série de exames para diagnosticar se está tudo bem em diversos aspectos da saúde física.
Da aferição da pressão arterial, passando para a avaliação da função hepática até os exames cardiológicos, um checkup completo inclui dezenas de exames.
O clínico geral Carlos Brito afirma que essa avaliação deve fazer parte da rotina do paciente e os exames a
serem feitos dependem de uma avaliação profunda do médico. “O mais importante do check-up é uma boa história
clínica detalhada da vida do paciente. O histórico familiar, a idade, as doenças que apresenta ou não”, avalia. De
acordo com o especialista, é esse histórico construído que vai determinar os exames aos quais o paciente será
submetido.
Carlos Brito defende que pessoas acima de 40 anos devem repetir os exames a cada dois anos, e as mais
jovens, a cada três anos. No entanto, se o paciente apresenta doenças, como diabetes ou hipertensão, o recomendável
é que o diagnóstico seja realizado anualmente.
O cirurgião cardíaco Jairo Leal concorda com o colega e ressalta que não existe um modelo igual de exames
para todos os pacientes. “Não é uma fórmula pronta sobre o que vai ser feito. Existem casos que apenas o
eletrocardiograma é suficiente. Em outras situações, precisam fazer esteira e diversos tipos de exame. O histórico do
paciente é que vai definir,” diz.
“Trata-se de uma prevenção e, a partir dos exames, pode-se evitar infarto, AVC (acidente vascular cerebral),
entre outros problemas”, alerta Leal. Segundo ele, a procura pelos exames tem aumentado na população. “Devido ao
crescimento no número de pessoas iniciando as atividades físicas, as pessoas têm buscado se precaver”, finaliza.
(Informe publicitário. VEJA, 19 de nov. 2014)

01 Considerando as informações e o objetivo do texto, analise as assertivas abaixo e indique as corretas.
I – O check-up é imprescindível, preferivelmente, às pessoas acima de 40 anos.
II – O check-up é indispensável, exclusivamente, às pessoas que apresentam doenças degenerativas.
III – O objetivo do texto é alertar para a necessidade do check-up em todas as fases da vida.
IV – O objetivo do texto é alertar para a importância do check-up aos pacientes com diabetes ou hipertensão.
V – Segundo Carlos Brito, o histórico familiar indica os exames necessários ao paciente fazer.
Estão corretas apenas as assertivas:
a) I, IV e V.
b) II, III e V.
c) I, II e IV.
d) I e V.
e) III e V.
02 No trecho No entanto, se o paciente apresenta doenças, como diabetes ou hipertensão, o recomendável é que o
diagnóstico seja realizado anualmente (3º§), o SE sugere uma
a) afirmação categórica.
b) condição.
c) negação.
d) dúvida.
e) indagação.
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03 No trecho O mais importante do check-up é uma boa história clínica detalhada da vida do paciente. O histórico
familiar, a idade, as doenças que apresenta ou não, avalia. (2º§). A segunda frase do trecho, em relação à primeira,
apresenta uma
a) explicação.
b) conclusão.
c) exemplificação.
d) contraposição.
e) retificação.
04 A alternativa em que o sinônimo do termo sublinhado está corretamente indicado é:
a) É melhor prevenir do que remediar (1º§) = mitigar
b) Da aferição da pressão arterial (1º§) = afecção
c) a avaliação da função hepática (1º§) = sanguínea
d) Trata-se de uma prevenção (5º§) = temeridade
e) as pessoas têm buscado se precaver (5º§) = aparelhar
Leia o texto II para responder à questão 05.
Texto II

(http://humortadela.bol.uol.com.br/arquivos/image/89a62872f4995be352f6a195e395b537.jpg)

05 Com base na charge acima, assinale a afirmativa correta:
a) O substantivo check-up pode ser substituído por exame [fazer um exame], sem alterar o sentido original do texto.
b) A expressão verbal quero fazer indica um fato futuro que vai ocorrer depois de outro fato também no futuro.
c) A forma verbal quero fazer pode ser substituída por vou fazer sem haver alteração no sentido do enunciado.
d) A indicação da quantidade de filhos [seis filhos] dá relevância ao efeito de humor da charge.
e) O objetivo da charge é apresentar a importância do check-up à saúde do homem.
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Leia o texto III para responder às questões 06 a 10.
Texto III
CORRER, CORRER
Acompanhando a tendência de vários Estados, a Paraíba também entra na onda das corridas.
A procura pela saúde parece que tem se tornado, cada vez mais, uma constante na vida dos brasileiros.
Segundo pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a quantidade de pessoas que vem realizando
atividades físicas no Brasil tem crescido desde 2008. Cerca de 20% da população do país é considerada ativa de
acordo com as recomendações internacionais. Seguindo essa onda saudável que vem crescendo, as corridas vêm se
disseminando cada vez mais pelas capitais brasileiras.
É possível perceber o interesse crescente da população nesse tipo de atividade não apenas observando os
parques e pistas de cooper das grandes cidades, mas também com o aumento no número de competições de corrida.
Em João Pessoa, a história não é diferente: no calendário da Associação de Caminhantes e Corredores de Rua da
Paraíba (Ascorpa), só no primeiro semestre deste ano ocorreram 23 eventos de corrida no Estado – os chamados
circuitos –, o que dá uma média de quase uma competição por semana.
É fácil identificar algumas das razões que levam tal esporte a ser tão procurado. Entre as principais estão o baixo
custo e a possibilidade de se praticar em praticamente todos os lugares em que se esteja. “O ideal é que se tenha uma
orientação antes de começar a praticar a corrida. Mas qualquer pessoa pode fazer, basta ter um tênis apropriado,
calção e camiseta. É importante ver que as cidades do Nordeste também estão conquistando esse espaço, na busca
pela atividade física”, destaca Nuno Trigueiro, personal trainer e instrutor de grupos de corrida. “O acesso é fácil e
quem começa a correr percebe a mudança no dia a dia. A corrida ajuda a dormir melhor, emagrece e traz felicidade”,
afirma.
No entanto, da mesma forma que a prática da atividade física é muito importante para a saúde das pessoas, os
cuidados com a prática do exercício também são fundamentais. Sair por aí correndo sem ter tido os cuidados
necessários é tão perigoso quanto o próprio sedentarismo.
“A primeira coisa que é preciso fazer, no caso de quem quer iniciar a prática de corridas, é uma avaliação
cardiológica. Apenas depois disso se deve iniciar o programa de treinamentos, começando com caminhadas e só mais
tarde passando para corridas”, diz o cirurgião cardiovascular Jairo Leal (CRM-PB 8882). Segundo o especialista, há um
número grande de mortes súbitas provocadas pela falta de uma avaliação antes da atividade física. “A corrida está
entre os melhores esportes a serem praticados, até mesmo para cardiopatas. Desde que haja um acompanhamento
médico”, conclui.
(Informe publicitário. VEJA, 19 de nov. 2014)

06 Assinale a alternativa em que a retirada do acento gráfico das palavras provoca a sua mudança de classe
gramatical.
a) Saúde, também, país.
b) Físicas, vêm, saudável.
c) História, dá, prática.
d) Tênis, médico, súbitas.
e) Número, cardiológica, história.
07 Sobre a palavra eventos (2º§), analise as seguintes informações e indique a alternativa correta:
I – Tem dígrafo nasal.
II – É uma paroxítona.
III – Tem as vogais com som aberto.
IV – É trissílaba.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II, e III.
b) II e III.
c) I, III e IV.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.
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08 A alternativa em que todos os sinônimos do verbo “disseminar” (1º§) estão graficamente corretos é
a) dissipar, divulgar, propagar.
b) discipar, divugar, propagar.
c) dissipar, divulgar, propangar.
d) dissipar, divulgar, porpagar.
e) discipar, divulgar, propagar.
09 Considerando a grafia das palavras e o sentido global do texto, a sequência que completa corretamente a frase
abaixo é:
O _____________________ na corrida é fácil e _____________________ começa a correr ______________________
as mudanças _______________________.
a) ingresço – aquele que – compreende – no quotidiano.
b) ingresso – a pessoa que – enxerga – no cotidiano.
c) trânsito – quem – encherga – diária.
d) acesso – quem – encherga – no quotidiano.
e) acesso – o outro que – visualisa – diária.
10 Analisando as informações apresentadas nas colunas I e II abaixo, numere a segunda coluna de acordo com a
primeira, em seguida, indique a sequência correta:
COLUNA I
(1) Verbos no presente, indicando ação permanente.
(2) Pronome que não traz precisão para a palavra que vem depois.
(3) Substantivo abstrato que indica ação.
(4) Substantivo plural que generaliza seu referente.
(5) Verbo no subjuntivo presente, indicando um desejo.
COLUNA II
(
(
(
(
(

) As corridas vêm se disseminando cada vez mais. (1º§)
) É fácil identificar algumas das razões que levam tal esporte a ser tão procurado. (3º§)
) A corrida ajuda a dormir melhor, emagrece e traz felicidade. (3º§)
) O ideal é que se tenha uma orientação antes de começar a praticar a corrida. (3º§)
) a prática de atividade física é muito importante para a saúde das pessoas. (4º§)

A sequência correta é:
a) 1 2 4 5 3.
b) 3 2 1 5 4.
c) 3 2 5 1 4.
d) 4 5 3 2 1.
e) 3 2 1 4 5.
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Matemática
11 Assinale, nas alternativas, o tipo de representação que foi utilizado para identificar o conjunto constituído pelos
números naturais 7 e 9.

{ y|y é impar, 6 < y < 10 }
a)
b)
c)
d)
e)

Por listagem.
Por enumeração.
Por diagrama.
Por propriedade.
Por esquema.

12 Para qualquer natural a, b e c, como a ≤ b significa que a < b ou a = b, são válidas as propriedades reflexiva,
antissimétrica e transitiva. Identifique, nas alternativas, a formulação que se refere à propriedade transitiva.
a)
b)
c)
d)
e)

a≤a
Se a ≤ b e a ≥ b então a = b
Se a ≤ b e b ≤ c, então a ≤ c
a≥a
a=bea>b

13 Identifique a alternativa que se refere à formulação dos numerais com algarismos.
a) Utiliza-se o valor absoluto de um algarismo num numeral que é o seu valor posicional dependente da ordem e
classe de sua posição.
b) Emprega-se o valor relativo de um algarismo num numeral que é o número que ele representa se estivesse isolado.
c) Justapondo, ao lado esquerdo do algarismo 4 o algarismo 3, ficamos com 4 dezenas e 3 unidades.
d) Escrito um numeral com algarismos, ele é separado em classes de três algarismos da esquerda para a direita,
exceto a última da direita que pode ter dois ou um só algarismo.
e) Utiliza-se para a numeração com algarismos um sistema posicional aditivo por justaposição à direita.

14 Leia com atenção as alternativas e identifique a definição que NÃO se refere a nenhuma das quatro operações
fundamentais com números naturais.
a)
b)
c)
d)
e)

Operação que ao par ordenado (a, b) faz corresponder a sua totalização.
Operação que ao par ordenado (a, b) com a ≥ b, faz corresponder a sua diferença.
Operação que ao par ordenado (a, b) faz corresponder o seu produto.
Operação que, dados os números a/b e c/d, com c ≠ 0, chama-se quociente ao racional dado por (a x d)/(b x c).
Operação que ao par ordenado (a, b) de naturais, com a múltiplo de b, b ≠ 0, faz corresponder o natural c igual ao
seu quociente.

15 Operando com números naturais, identifique nas alternativas o quociente que não é possível.
a)
b)
c)
d)
e)

5÷1
1÷5
9÷9
12 ÷ 6
3÷1
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16 Marque a alternativa que apresenta o resultado da seguinte situação problema:
A produção diária de uma fábrica de bolas é de 17 482 bolas.
As caixas de embalagem são para 3 bolas.
Quantas caixas serão necessárias para embalar o total de bolas
se a produção for aumentada para 54 321 bolas?
a)
b)
c)
d)
e)

Serão necessárias 5 827 caixas de embalagem e sobra 1 bola.
Serão necessárias 18 107 caixas de embalagens, sem sobra.
Serão necessárias 5 827 caixas de embalagem, sem sobra.
Serão necessárias 18 107 caixas de embalagens e sobram 2 bolas.
Serão necessárias 18 107 caixas de embalagens e sobram 3 bolas.

17 A soma de frações com denominadores iguais é:
a)
b)
c)
d)
e)

A fração cujo denominador é igual ao das frações dadas e cujo numerador é a diferença entre os numeradores.
A fração que se obtém trocando entre si o numerador e o denominador da fração dada.
Uma fração cujo denominador é igual ao das parcelas e cujo numerador é a soma dos numeradores das parcelas.
Uma fração cujo produto é dado por seu inverso do número natural.
Uma fração derivada do produto da primeira pelo inverso da segunda.

18 Num sítio existem 12 ovelhas, 8 vacas e 40 frangos. A fração desse conjunto de animais que corresponde aos
quadrúpedes é:
a)
b)
c)
d)
e)

2/3
1/5
2/15
1/2
1/3

19 De um saco de feijão de 60 quilos retirou-se 3/4. Quanto se retirou?
a)
b)
c)
d)
e)

Retirou-se 45 quilos de feijão.
Retirou-se 15 quilos de feijão.
Retirou-se 20 quilos de feijão.
Retirou-se 25 quilos de feijão.
Retirou-se 35 quilos de feijão.

20 Identifique a alternativa que não se refere corretamente aos números decimais.
a) Dizemos que um número é decimal quando o denominador é igual a uma potência de 10.
b) Quando um conjunto de frações representam o mesmo número racional e como uma delas é uma fração decimal,
dizemos que o número racional é decimal.
c) Para transformar uma fração decimal em número decimal escreve-se o numerador e coloca-se a vírgula separando
à direita tantos algarismos quanto são os zeros, do denominador.
d) Para a notação dos números decimais, os algarismos do numerador são escritos um ao lado do outro, com valor
posicional, de forma que um algarismo escrito à esquerda de outro vale 100 vezes mais.
e) Para transformarmos um número decimal em fração decimal escreve-se para numerador o numeral sem a vírgula, e
para denominador o algarismo 1 seguido de tantos algarismos zeros quantos são os algarismos da parte decimal.
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Código de Trânsito Brasileiro
21 O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) é o coordenador do Sistema Nacional de Trânsito e órgão máximo
normativo e consultivo. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma das competências do CONTRAN:
a) Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades.
b) Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções
complementares.
c) Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Municípios.
d) Apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores, na forma do Código de Trânsito
Brasileiro.
e) Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito.
22 O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização,
pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação,
engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de informações e de recursos a
aplicação das penalidades. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos órgãos que compõem o Sistema
Nacional de Trânsito:
a) Os Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal.
b) Os aeroportos do Brasil.
c) A Polícia Rodoviária Federal.
d) As Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal.
e) Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
23 Sobre o Sistema Nacional de Trânsito, assinale a alternativa correta:
a) Compete às Juntas Administrativas de Recursos e Infrações organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de
Habilitação – RENACH
b) É competência dos Conselhos Estaduais de Trânsito e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal estabelecer
modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes de trânsito e as estatísticas de trânsito.
c) Compete à Polícia Rodoviária Federal no âmbito apenas das rodovias estaduais efetuar levantamento dos locais de
acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas.
d) O Presidente da República designará o ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima
do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual está vinculado o Conselho Nacional de Trânsito e subordinado o órgão
máximo executivo de trânsito da União.
e) O estabelecimento de diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à
defesa ambiental e à educação para o trânsito, e a fiscalização de seu cumprimento não constitui um dos objetivos
básicos do Sistema Nacional de Trânsito.

24 O Capítulo III do Código de Trânsito Brasileiro trata das Normas Gerais de Circulação e Conduta. Sobre tais
normas, assinale a alternativa correta:
a) Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que
os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança.
b) Os usuários das vias terrestres devem abster-se de alguns atos que possam constituir perigo ou obstáculo para o
trânsito de veículo e de pessoas, apenas.
c) O condutor deverá, apenas na maioria dos momentos, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidado
indispensáveis à segurança do trânsito.
d) Nas interseções e suas proximidades, o condutor poderá efetuar ultrapassagem.
e) Qualquer condutor deverá frear bruscamente seu veículo, independentemente de qualquer situação.
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25 O trânsito de veículo nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá algumas regras estabelecidas no Código
de Trânsito Brasileiro. Sobre essas normas, assinale a alternativa correta:
a) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas.
b) O condutor não deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como
em relação ao bordo da pista, sem necessidade de considerar, no momento, a velocidade e as condições do local,
da circulação, do veículo e as condições climáticas.
c) O trânsito de veículo sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só não poderá ocorrer para que se adentre ou
se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento.
d) Veículos que se deslocam sobre trilhos não terão preferência de passagem sobre os demais, nem serão respeitadas
as normas de circulação.
e) Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação.
26 O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é o responsável por reger o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres
do território nacional, abertas à circulação. Dentre as normas existentes no CTB, estão as normas gerais de circulação
e conduta. Sobre tais regras, assinale a alternativa correta:
a) O condutor que for ingressar numa via, precedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos
veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
b) Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e
os ciclos motorizados não deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite.
c) Antes de colocar o veículo nas vias públicas, o condutor não deverá verificar a existência e as boas condições de
funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como não é necessário assegurar-se da existência de
combustível suficiente para chegar ao local de destino.
d) Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor não deverá indicar seu
propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luza indicadora de direção do veículo, nem
fazendo gesto convencional de braço.
e) Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga não
deverão estar situados fora da pista de rolamento.
27 O Código de Trânsito Brasileiro apresenta normas sobre a condução de veículos por motoristas profissionais. Sobre
essas normas, assinale a alternativa INCORRETA:
a) É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 10 (dez) horas ininterruptas veículos de transporte rodoviário
coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas.
b) Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis) horas na condução de veículo de
transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas as
5 (cinco) horas e meia contínuas no exercício da condução.
c) Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas na condução de veículo rodoviário de
passageiros, sendo facultado o seu fracionamento.
d) Entende-se como o tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao
volante, em curso entre a origem e o destino.
e) Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se
como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino.
28 Os pedestres e os condutores de veículos não motorizados também estão sujeitos às regras do Código de Trânsito
Brasileiro. Sendo assim, assinale a alternativa correta:
a) O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via não tem a obrigação de manter as faixas e passagens de
pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização.
b) Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a
via não deverá assegurar a devida sinalização e proteção para circulação de pedestres.
c) Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à
circulação de pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento.
d) Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem não será dada preferência aos pedestres
que não tenham concluído a travessia, inclusive em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos
veículos.
e) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta não se equipara ao pedestre em direitos e deveres.
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29 A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional
de Trânsito. Sobre as normas de educação no trânsito, assinale a alternativa correta:
a) Não é obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema
Nacional de Trânsito.
b) Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou
mediante convênio, o funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo
CONATRAN.
c) As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações estabelecerão, semestralmente, os temas e os cronogramas das
campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional
de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de
Trânsito.
d) Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito não deverão promover campanhas no âmbito de sua circunscrição,
deixando de lado as peculiaridades locais.
e) Os órgãos e entidades executivos não poderão firmar convênio com os órgãos de educação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, a fim de objetivar o cumprimento das obrigações estabelecidas pelo Código de Trânsito
no que diz respeito a educação para o trânsito.
30 Sobre a sinalização de trânsito, assinale a alternativa correta:
a) Os sinais de trânsito classificam-se apenas em verticais e horizontais.
b) É permitido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de
publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização.
c) Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres
deverão ser sinalizados com faixas pintadas ou demarcadas no leito da via.
d) O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via não é responsável pela implantação da sinalização,
nem responde pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.
e) A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias não está condicionada à prévia
aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.
31 Sobre as normas de segurança e de identificação dos veículos estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro,
assinale a alternativa correta:
a) O veículo poderá transitar pela via independente de obedecer aos requisitos e condições de segurança
estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e as normas do CONATRAN (Conselho Nacional de Trânsito).
b) O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em
outras partes, conforme dispuser o CONATRAN (Conselho Nacional de Trânsito).
c) Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos
agrícolas e de construção ou de pavimentação não são sujeitos, em nenhuma hipótese, ao registro e licenciamento
da repartição competente, devendo receber numeração especial.
d) O veículo que tiver alterada qualquer de suas características para competição ou finalidade análoga poderá circular
nas vias públicas, independente de qualquer licença da autoridade de trânsito e em qualquer horário.
e) O encosto de cabeça não é um equipamento obrigatório, de acordo com as normas do CONATRAN (Conselho
Nacional de Trânsito), para todos os tipos de veículos automotores.
32 Sobre o licenciamento dos veículos, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão a sua circulação regulada pelo CONATRAN
(Conselho Nacional de Trânsito) durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino.
b) É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.
c) O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.
d) Todo veículo automotor, que seja somente elétrico ou articulado, para transitar na via, deverá ser licenciado
anualmente somente pelo órgão executivo de trânsito da União.
e) O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos à tributos, encargos e multas
de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
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33 A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser
realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do
candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão. De acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro
que tratam da habilitação, assinale a alternativa que corresponde à todos os requisitos que o condutor deve preencher:
a) ser penalmente imputável, apenas.
b) saber ler e escrever, apenas.
c) ser penalmente imputável e saber ler e escrever, apenas.
d) ser penalmente imputável; saber ler e escrever e possuir Carteira de Identidade ou equivalente, apenas.
e) Possuir Carteira de Identidade ou equivalente, apenas.
34 Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito, da legislação
complementar ou das resoluções do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), sendo o infrator sujeito às
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo. Sendo assim, assinale a alternativa correta sobre as
infrações de trânsito:
a) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para dirigir constitui infração leve.
b) Disputar corrida constitui infração média.
c) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias constitui infração gravíssima.
d) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança constitui infração grave.
e) Ter o seu veículo imobilizado na via por falta de combustível constitui infração média.
35 Dependendo da situação, parar o veículo pode ser considerada uma infração de trânsito. Sendo assim, analise as
alternativas abaixo e assinale a correta.
a) Parar o veículo nas esquinas a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal constitui infração
de trânsito leve.
b) Parar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro constitui infração de
trânsito gravíssima.
c) Parar o veículo na pista de rolamento das estradas, rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas
de acostamento constitui infração média.
d) Parar o veículo nos viadutos, pontes e túneis constitui infração leve.
e) Parar o veículo na contramão de direção constitui infração média.
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Legislação Municipal
36 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, é vedado ao município, EXCETO:
a) Dar fé aos documentos públicos.
b) Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre eles.
c) Outorgar isenções e anistias fiscais, sem interesse público justificado.
d) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou
destino.
e) Estabelecer tributos com efeito de confisco.

37 Os mandatos dos Vereadores do Município de Equador, bem como da Mesa Diretora da Câmara Municipal, têm
duração de:
a) 4 anos para Vereador e 6 meses para a Mesa.
b) 4 anos para Vereador e 1 ano para a Mesa.
c) 4 anos para Vereador e 2 anos para a Mesa.
d) 4 anos para Vereador e 3 anos para a Mesa.
e) 4 anos para Vereador e 4 anos para a Mesa.
38 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais.
II – Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância do cargo assumirá a administração municipal
o Presidente da Câmara.
III – O Prefeito não poderá ausentar-se do Município ou do Estado por mais de 30 dias.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) Apenas a afirmativa III está correta.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

39 Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Equador, os concursos públicos terão validade de:
a) 1 ano.
b) 2 anos.
c) 3 anos.
d) 4 anos.
e) 1 ano, prorrogável por igual período.
40 A retribuição pecuniária ao servidor pelo efetivo exercício do cargo e correspondente ao padrão fixado em lei,
conforme disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal, é a definição de:
a) Vencimento.
b) Retribuição.
c) Diária.
d) Gratificação.
e) Salário família.
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Português
Leia o texto 1 a seguir e responda às questões de 1 a 8.
Texto 1

Não fui eu, professor
Fatos espantosos na política, que comandam a economia, e o resto neste naufrágio lento e grave que precisa ser
detido, nos lembram o menino que, fazendo na sala de aula algo reprovável, diante do olhar severo da professora
aponta o dedo para um colega e diz depressa: “Não fui eu, profe, foi ele!”. O primeiro impulso de quem comete um
malfeito é esquivar-se da culpa e mentir acusando outros. É preciso caráter e honradez para assumir
responsabilidades.
Quando isso acontece no segmento público, de governo, sobretudo em altos escalões, é dramático, e
envergonha a todos. Merecemos algo mais e melhor, que nos ajude a acreditar nas autoridades que nos governam (ou
desgovernam). Pois perdemos essa confiança, o que se compara a uma enfermidade séria ou mutiladora. Como
crianças que descobrem que não podem confiar no pai ou na mãe e ficam relegadas ao desalento, ao pessimismo, à
confusão.
Nestes tempos de aflição e vexames que nos diminuem aos olhos de outros países, mal se compreende que
tudo isso tenha acontecido sem que a gente soubesse – às vezes fingíamos não notar ou nem queríamos saber. O que
fizeram com bens, empresas, fortunas quase incalculáveis, que pertenciam afinal ao povo brasileiro e serviriam para
construir centenas de escolas, creches, postos de saúde, hospitais, casas e estradas? O que fizeram, aliás, com a
confiança de tantos? Tarde começamos a enxergar, como adultos capazes de questionamentos sérios, e cobranças
mais do que justas. Não aceitamos mais as toscas acusações, disfarces, ocultamentos, fatos e atos para desviar a
atenção da dura realidade que só os muitos ingênuos, ou interessados em manter a situação, se negam a ver.
É hora de urgentemente mudar, de nos unirmos em nome do direito, da justiça, da honra. Temos entre nós
alguém como o juiz Sérgio Moro, que, apoiado por homens sérios do Ministério Público Federal, representa homens e
mulheres, velhos e jovens de bem atingidos na sua honra pela atitude de governantes, grandes empresários, políticos e
até membros do Judiciário que há anos acobertam males que solaparam não só a economia mas a confiança e a honra
do país – sombria e real constatação. O impensável cortejo de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem –
como se isso os desculpasse – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e
seu trabalho (vejam-se pronunciamentos de vários diretores das hoje malvistas empreiteiras). Muitos milhares de
inocentes perderão – e já vêm perdendo – o emprego, começando pelos trabalhadores do gigante Petrobras e de
centenas de empresas a ele ligadas que vão fechar ou reduzir dramaticamente seu funcionamento. O iludido povo
brasileiro pagará essas contas.
O que dirão, o que farão o funcionário de escritório eficiente, o operário exausto, o professor mal pago, o médico
incansável, a dona de casa aflita, o pai de família revoltado, que com seus impostos sustentaram entidades ineficientes
que deveriam prover boa saúde, educação, transportes e outros?
Que falha em nosso discernimento nos fez escolher tão mal governantes e representantes? Faltou a base de
qualquer nação: educação, que não deve nivelar por baixo nem facilitar, mas proporcionar a todos a merecida
ascensão na sociedade. Alguém bem informado escolhe diferentemente daquele submetido a uma manipulação
impiedosa, mantido feito gado impotente longe do progresso que precisa ser distribuído entre todos os brasileiros, até
os mais desvalidos – e não haveria mais as multidões de desvalidos que ainda povoam o país.
O que eles, os mais pobres entre os pobres, e todos os que têm acesso a alguns bens recebem neste dramático
momento não são desculpas nem projetos reais, mas acusações absurdas, posturas toscas, tentativas desastradas de
tapar o sol cruel da realidade. Somos as nossas escolhas: talvez se possa escolher diferente, pelo nosso bem e pelo
bem deste país, que não deveria estar tão vexado e afastado da posição que pode ter no mundo civilizado.
(LUFT, Lya. Revista Veja, 04 de março de 2015, com adaptações)

01 Ao longo do texto, a autora apresenta algumas perguntas (3º, 5º e 6º §§). É possível afirmar que as perguntas do(s)
a)
b)
c)
d)
e)

3º parágrafo são respondidas no quarto parágrafo e têm o objetivo de inserir um novo assunto ao texto.
3º e 5º parágrafos não podem ser respondidas, pois levam o leitor a pensar sobre uma realidade vivida.
3º, 5º e 6º parágrafos não precisam ser respondidas, pois fazem parte da argumentação da autora.
3º, 5º e 6º parágrafos são respondidas no último, quando a autora afirma que somos as nossas escolhas.
3º e 6º parágrafos têm as mesmas respostas e denunciam uma condição atual enfrentada pelo povo brasileiro.
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02 Marque a alternativa em que o trecho NÃO representa a opinião da autora.
a) “... o menino que, fazendo na sala de aula algo reprovável, diante do olhar severo da professora aponta o dedo para
um colega e diz depressa: ‘Não fui eu, profe, foi ele!’.” (1o §)
b) “O iludido povo brasileiro pagará essas contas.” (4o §)
c) “É preciso caráter e honradez para assumir responsabilidades.” (1o §)
d) “É hora de urgentemente mudar, de nos unirmos em nome do direito, da justiça, da honra.” (4o §)
e) “Merecemos algo mais e melhor, que nos ajude a acreditar nas autoridades que nos governam (ou
desgovernam).” (2o §)

03 Com o objetivo de manter os mesmos significados no texto, selecione um sinônimo dos termos (1) “solaparam” e (2)
“ignomínias” (4o §), respectivamente.
a)
b)
c)
d)
e)

(1) aumentaram e (2) humilhações.
(1) pioraram e (2) símbolos.
(1) reduziram e (2) metas.
(1) afundaram e (2) indecências.
(1) melhoraram e (2) desonras.

04 Leia as assertivas abaixo a respeito da relação entre título e o texto e assinale a(s) correta(s).
I) A autora sugere que os brasileiros elegeram governantes incompetentes.
II) A autora compara todos os brasileiros ao aluno (1o §) que não assume algo incorreto que fez.
III) A autora sugere o juiz Sérgio Moro, responsável por operações investigativas, como sendo um exemplo de
professor do aluno (1o §).
IV) A autora afirma que todos os brasileiros não assumem qualquer responsabilidade quanto à existência de corrupção.
Está(ão) correta(s):
a)
b)
c)
d)
e)

II, III e IV.
Apenas I.
Apenas III.
I, II e IV.
Apenas II.

05 Quanto ao trecho “Não fui eu, profe, foi ele” (1o §), avalie as afirmativas abaixo e assinale a(s) correta(s).
I) É um uso informal da modalidade oral, adequado ao contexto do texto escrito.
II) É um uso considerado inadequado, já que o texto em questão é da modalidade escrita.
III) Para ser considerado adequado no texto 1, o termo “profe” deveria ser reescrito por “professora”.
Está(ão) correta(s):
a) Apenas III.
b) II e III.
c) Apenas II.
d) I e III.
e) Apenas I.
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06 Avalie as assertivas abaixo sobre o funcionamento da palavra “mas” (4o, 6o e 7o §§) e assinale a(s) correta(s).
I) No 4º §, o “mas” é considerado uma conjunção, pois apresenta um contraste com a ideia anterior.
II) Nos 6º e 7º §§, o “mas”, classificado como conjunção, tem o mesmo funcionamento de oposição.
III) No 7º §, a palavra é considerada uma preposição por ligar os termos “reais” e “acusações”.
IV) No 4º §, o “mas”, considerado conjunção, pode ser substituído por “como também”, mantendo-se o mesmo sentido.
Está(ão) correta(s):
a) II, III e IV.
b) Apenas I.
c) Apenas II.
d) Apenas IV.
e) II e IV.
07 Ao colocar a palavra “cortejo” no plural, marque a alternativa correta quanto à flexão.
“O impensável cortejo de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem – como se isso os
desculpasse – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções
e seu trabalho...” (4o §)
a) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem – como se isso os desculpasse –
que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e seu trabalho...
b) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiram tal dimensão que muitos admitem – como se isso os desculpasse
– que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e seu trabalho...
c) Os impensável cortejos de ignomínias assumiram tais dimensões que muitos admitem – como se isso os
desculpasse – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e seu trabalho...
d) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiram tais dimensões que muitos admitem – como se isso os
desculpassem – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiria nem exercer suas funções e seu trabalho...
e) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem – como se isso os desculpassem
– que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiria nem exercer suas funções e seu trabalho...
08 Leia as alternativas abaixo e julgue verdadeiras (V) ou falsas (F), sobre o uso dos adjetivos e advérbios no texto.
(
(
(
(

) Funcionam
) Funcionam
) Funcionam
) Funcionam

como adjetivos: espantosos (1o §), reprovável (1o §), público (2o §).
como advérbios: urgentemente (4o §), muitos (3o §), diferente (7o §).
como adjetivos: reprovável (1o §), público (2o §), diferente (7o §).
como advérbios: diferentemente (6o §), urgentemente (4o §), público (2o §).

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

V – V – F – F.
F – F – V – V.
V – F – V – F.
F – V – F – V.
V – F – F – V.
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09 Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do uso dos verbos (1)“pensam” e (2)“se manifestam” no trecho
abaixo. (Trecho retirado de uma carta do leitor, a respeito do texto 1 “Não fui eu, professor”, em Revista Veja, 11 de
março de 2015).
“O Brasil precisa demais de centenas de pessoas que pensam e se manifestam como Lya.”
a)
b)
c)
d)
e)

Os dois verbos remetem a ações da autora Lya Luft identificadas em vários parágrafos do texto 1.
O verbo (1) remete à ação de centenas de pessoas citadas no texto 1.
Os dois verbos referem-se às pessoas de que o Brasil precisa, excluindo-se Lya Luft.
O verbo (2) remete à manifestação verbal de Lya Luft ao escrever o texto 1.
Os dois verbos sugerem que várias pessoas devem pensar como a escritora Lya Luft.

10 Marque a alternativa em que as regras de acentuação e de ortografia foram utilizadas corretamente. (Trecho
retirado de uma carta do leitor, em Revista Veja, 11 de março de 2015).
a) Lya Luft demonstra a clareza e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsáveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
b) Lya Luft demostra a clareza e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsaveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
c) Lya Luft demonstra a claresa e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsáveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
d) Lya Luft demonstra a clareza e o brilhatismo com que aborda a atual faze do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsáveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
e) Lya Luft demostra a clareza e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsaveis pelo brutal e vergonhozo assalto a
Petrobras.
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Legislação
11 A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos Princípios Fundamentais. O termo se refere a um
conjunto de dispositivos contidos na Carta Magna brasileira destinados a estabelecer as bases políticas, sociais,
administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as noções que dão a razão da existência e
manutenção do Estado brasileiro. Sendo assim, analise as proposições seguintes:
I – São poderes da União, dependentes um do outro, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
II – Garantir o desenvolvimento nacional e a defesa da paz são Fundamentos da República Federativa do Brasil.
III – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
IV – Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constitui um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil.
Está correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) I e IV.

e) II e IV.

12 Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa correta:
a) Não é assegurada, em nenhuma condição, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva.
b) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano.
c) As entidades associativas, independente de qualquer autorização, têm legitimidade para representar seus filiados
judicial ou extrajudicialmente.
d) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre não serão comunicados, em nenhum momento, ao juiz
competente nem à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
e) O Estado não tem obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.
13 A Constituição Federal de 1988 reservou o Título II aos Direitos e Garantias Fundamentais. O termo se refere a um
conjunto de dispositivos contidos no texto constitucional destinados a estabelecer direitos, garantias e deveres aos
cidadãos da República Federativa do Brasil. Estes dispositivos sistematizam as noções básicas e centrais que regulam
a vida social, política e jurídica de todo o cidadão brasileiro. Sobre os Direitos e Garantias Fundamentais, assinale a
alternativa correta:
a) O Brasil não está submetido à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, mesmo tendo manifestado adesão à sua
criação.
b) É assegurado à categoria dos trabalhadores domésticos o direito de proteção em face da automação, na forma da
lei.
c) É permitida a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores
interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.
d) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que ambos estejam a
serviço da República Federativa do Brasil.
e) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que
ocorra até 1 (um) ano da data de sua vigência.

14 Não é privativo de brasileiro nato o cargo de:
a) Senador.
b) Ministro do Superior Tribunal Federal.
c) Presidente da Câmara dos Deputados.
d) Presidente da República.
e) Oficial das Forças Armadas.
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15 A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal de 1988. Sendo assim, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Os Estados podem incorpora-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem
novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
b) São bens da União as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei.
c) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da
lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.
d) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios recusar fé aos documentos públicos, sendo
permitida a criação de distinções entre brasileiros ou preferência entre si.
e) A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

16 O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Sendo assim, analise as proposições seguintes:
I – É de competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o
estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.
II – Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas
Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância
de seu Ministério.
III – Perderá o mandato o Deputado ou Senador que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte
das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, inclusive nos casos de licença ou de missão por esta autorizada.
IV – É compatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas
asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.
Está correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) I e III.

e) II e IV.

17 Assinale a alternativa que corresponde à todos os princípios que a Administração Pública direta e indireta deverá
obedecer, de acordo com o caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988:
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, apenas.
b) Legalidade, impessoalidade e moralidade, apenas.
c) Eficiência, moralidade e publicidade, apenas.
d) Legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, apenas.
e) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, apenas.
18 A Constituição Federal, em seu Título sobre a Organização do Estado, reservou um Capítulo para tratar sobre a
Administração Pública. Sendo assim, assinale a alternativa correta:
a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros natos que não precisam preencher
nenhum requisito estabelecido em lei.
b) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos
em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
c) Não é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
d) A autoridade máxima decidirá qual o percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão, independente do que diz a lei.
e) O prazo de validade do concurso público será de dois anos, não sendo possível a sua prorrogação.
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19 De acordo com as disposições da Lei n. 8.666 de 1993, que institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Considera-se compra toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.
b) Considera-se execução direta a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios.
c) Considera-se serviço toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta
ou indireta.
d) Considera-se Administração o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e
atua concretamente.
e) Considera-se contratado a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública.

20 O artigo 22 da Lei n. 8.666 de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, traz
as modalidades de licitação e explica cada uma delas em seus parágrafos. Sendo assim, assinale a alternativa correta:
a) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto.
b) Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada
a necessária qualificação.
c) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou
não, escolhidos e convidados em número de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas de apresentação
das propostas.
d) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a
Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista
no artigo 19 da Lei n. 8.666/93, a quem oferecer maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
e) Convite é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada
a necessária qualificação.
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Legislação Municipal
21 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, assinale a afirmativa que define as atribuições das
Comissões Especiais da Câmara dos Vereadores.
a) Discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento interno, a competência do Plenário.
b) Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil.
c) Convocar os secretários municipais ou diretores equivalentes, para prestar informações de suas atribuições.
d) Ser destinada ao estudo de assunto específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou
outros atos públicos.
e) Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão.
22 No que diz respeito ao processo legislativo previsto na Lei Orgânica Municipal, a lei de criação de cargos, funções
ou empregos públicos, é objeto de:
a) Emenda à Lei Orgânica Municipal.
b) Leis complementares.
c) Leis delegadas.
d) Resoluções.
e) Decretos legislativos.
23 Após analisar a afirmativa a seguir, assinale a alternativa INCORRETA. Ao servidor público com exercício de
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
a) Tratando-se de mandato eletivo federal, ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.
b) Investido ao mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
c) Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo.
d) Em qualquer cargo que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado
para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
e) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, o valores serão determinados como se no exercício
estivesse.
24 Conforme disposição no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Equador, NÃO é uma das formas de
provimento de cargo público:
a) Reintegração.
b) Readmissão.
c) Recondução.
d) Aproveitamento.
e) Reversão.
25 Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I – O estágio probatório do funcionário público terá o período de 18 meses.
II – O servidor que não entrar em exercício dentro do prazo de 15 dias, será exonerado.
III – Nenhum servidor será colocado à disposição de um outro órgão que não de sua subordinação.
a) Apenas a afirmativa II está correta.
b) Apenas a afirmativa III está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
e) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
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Conhecimentos Específicos
26 Segundo o manual de redação da presidência da república (2002), o vocativo a ser empregado em comunicações
dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo Senhor, seguido do:
a) Nome da autoridade.
b) Cargo respectivo.
c) Cargo respectivo e do nome da autoridade.
d) Nome da autoridade e do cargo respectivo.
e) Cargo respectivo, do vocativo senhor e do nome da autoridade.
27 Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas. A única diferença entre eles é que,
a) aviso tem como finalidade, apenas o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si.
b) ofício tem como finalidade, apenas o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si
e, no caso do aviso, também com particulares.
c) aviso e o ofício não se diferenciam quando enviados às autoridades de mesma hierarquia.
d) ofício e o aviso se diferenciam exclusivamente quando enviados aos particulares.
e) aviso é expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o
ofício é expedido para e pelas demais autoridades.
28 A modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar
hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Tratando-se, portanto, de uma forma de comunicação
eminentemente interna, chama-se:
a) Ofício.

b) Aviso.

c) Memorando.

d) Mensagem.

e) Telegrama.

29 Todo servidor público deve obrigatoriamente atender as exigência legais no cumprimento de suas funções de
agente público. A Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, regulamentou o processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, a qual apresenta os princípios que devem ser obedecidos na administração pública.
Como servidor público municipal e com base na citada Lei, quais são os princípios a que a administração pública deve
obedecer:
a) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, oficialidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
b) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, devido processo
legal, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
c) Legalidade, afinidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e celeridade processual.
d) Legalidade, finalidade, defesa técnica, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
garantia processual, interesse público e eficiência.
e) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
30 Determinadas pessoas por situação inerente à idade, deficiência e portadores de doenças têm prioridade na
tramitação dos procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado, em qualquer órgão ou
instância. De acordo com a Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a prioridade é dada à:
I – pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.
II – pessoa com idade igual ou superior a 70 anos.
III – pessoa portadora de deficiência, física ou mental.
IV – pessoa portadora de síndrome de imunodeficiência adquirida.
V – pessoa portadora de tuberculose ativa.
Está correta apenas a alternativa:
a) I, III, IV e V.

b) II, III e V.

c) II, IV e V.

d) II, III, IV e V.
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31 Conjunto organizado de documentos acumulados por uma pessoa ou instituição ao longo de suas atividades
denomina-se arquivo. Todavia, o conjunto de documentos mantidos sob a guarda de um arquivo chama-se:
a) Arquivologia.
b) Acervo.
c) Coleção.
d) Documentos.
e) Biblioteca.
32 Arquivo constituído de documentos em curso ou consultados frequentemente, localizados nos próprios setores que
os receberam ou produziram ou em dependências próximas e de difícil acesso. O conceito básico refere-se ao arquivo:
a) Intermediário.
b) Permanente.
c) Corrente.
d) Contínuo.
e) Consulta.
33 No arquivamento de documentos por nome existem regras de alfabetação, que devem ser consideradas. É correto
afirmar que:
a) Nomes de pessoas físicas consideram-se o último sobrenome e depois, o prenome.
b) Sobrenomes compostos de substantivo e adjetivo ou ligados por hífen devem ser separados.
c) Nomes estrangeiros, a organização deve ser feita pelo primeiro nome e último sobrenome.
d) Nomes de instituições não devem ser organizados na mesma forma como se apresentam, apenas colocando o artigo
do início entre parênteses.
e) Nomes de eventos o numeral do início deve ser colocado no final, sem colocação entre parênteses.
34 Na arquivologia, o método ideográfico é utilizado quando a ordenação dos documentos é feita levando-se em
consideração o(a):
a) Numeração.
b) Assunto.
c) Ordenação alfabética.
d) Tempo.
e) Autor.
35 Na evolução dos estágios dos arquivos, o que chamamos de Teoria das Três Idades: Arquivos de primeira idade,
de segunda idade e de terceira idade, são respectivamente arquivos
a) permanente, intermediário e corrente.
b) intermediário, corrente e permanente.
c) permanente, corrente e intermediário.
d) corrente, intermediário e permanente.
e) corrente, permanente e intermediário.
36 Os documentos podem ser classificados em graus de acordo com os assuntos que lhes são peculiares - assuntos
que requeiram excepcional grau de segurança e cujo teor ou característica só devam ser do conhecimento de pessoas
intimamente ligadas ao seu estudo e manuseio, envolvendo segredo de estado, política governamental, planos de
guerra, descobertas e experimentos científicos -, são assim, considerados ao grau:
a) Secreto.
b) Confidencial.
c) Reservado.
d) Restrito.
e) Ultra-secreto.
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37 Segundo o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), classificar é uma das atividades do processo de gestão de
documentos arquivísticos, que inclui procedimentos e rotinas específicas que possibilitam maior eficiência e agilidade
no gerenciamento e controle das informações. As rotinas correspondentes às operações de classificação do CONARQ,
são:
I – receber o documento para classificação.
II – ler o documento, identificando o assunto principal e o(s) secundário(s), de acordo com o seu conteúdo.
III – localizar o(s) assunto(s) no código de classificação de documentos de arquivo, utilizando o índice, quando
necessário.
IV – anotar o código na capa do documento.
V – preencher a folha de referência para os assuntos primários e secundários.
Está correto apenas o que se indica em:
a)
b)
c)
d)
e)

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

38 A união provisória de um ou mais processos a um processo mais antigo, destinado ao estudo e à uniformidade de
tratamento de matérias semelhantes, com o mesmo interessado ou não, conceitua o que se chama:
a) Apensação.
b) Autuação.
c) Formação de processos.
d) Compilação.
e) Colação.
39 Ato pelo qual um processo que, tendo deixado de atender as formalidades indispensáveis ou de cumprir alguma
disposição legal, é devolvido ao órgão que assim procedeu, a fim de corrigir ou sanar falhas apontadas, define-se a:
a) Contrafé.
b) Despacho.
c) Diligência.
d) Distribuição.
e) Encerramento.
40 Na conservação e preservação de acervos documentais são empregadas variadas técnicas. A restauração usada
para mapas e documentos planos, que consiste na colagem de uma folha de papel no verso do documento, retornando
-o mais resiste, é:
a) Capa plena.
b) Velatura.
c) Cabeceado.
d) Folha de guarda.
e) Planificação.
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Português
Leia o texto 1 a seguir e responda às questões de 1 a 8.
Texto 1

Não fui eu, professor
Fatos espantosos na política, que comandam a economia, e o resto neste naufrágio lento e grave que precisa ser
detido, nos lembram o menino que, fazendo na sala de aula algo reprovável, diante do olhar severo da professora
aponta o dedo para um colega e diz depressa: “Não fui eu, profe, foi ele!”. O primeiro impulso de quem comete um
malfeito é esquivar-se da culpa e mentir acusando outros. É preciso caráter e honradez para assumir
responsabilidades.
Quando isso acontece no segmento público, de governo, sobretudo em altos escalões, é dramático, e
envergonha a todos. Merecemos algo mais e melhor, que nos ajude a acreditar nas autoridades que nos governam (ou
desgovernam). Pois perdemos essa confiança, o que se compara a uma enfermidade séria ou mutiladora. Como
crianças que descobrem que não podem confiar no pai ou na mãe e ficam relegadas ao desalento, ao pessimismo, à
confusão.
Nestes tempos de aflição e vexames que nos diminuem aos olhos de outros países, mal se compreende que
tudo isso tenha acontecido sem que a gente soubesse – às vezes fingíamos não notar ou nem queríamos saber. O que
fizeram com bens, empresas, fortunas quase incalculáveis, que pertenciam afinal ao povo brasileiro e serviriam para
construir centenas de escolas, creches, postos de saúde, hospitais, casas e estradas? O que fizeram, aliás, com a
confiança de tantos? Tarde começamos a enxergar, como adultos capazes de questionamentos sérios, e cobranças
mais do que justas. Não aceitamos mais as toscas acusações, disfarces, ocultamentos, fatos e atos para desviar a
atenção da dura realidade que só os muitos ingênuos, ou interessados em manter a situação, se negam a ver.
É hora de urgentemente mudar, de nos unirmos em nome do direito, da justiça, da honra. Temos entre nós
alguém como o juiz Sérgio Moro, que, apoiado por homens sérios do Ministério Público Federal, representa homens e
mulheres, velhos e jovens de bem atingidos na sua honra pela atitude de governantes, grandes empresários, políticos e
até membros do Judiciário que há anos acobertam males que solaparam não só a economia mas a confiança e a honra
do país – sombria e real constatação. O impensável cortejo de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem –
como se isso os desculpasse – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e
seu trabalho (vejam-se pronunciamentos de vários diretores das hoje malvistas empreiteiras). Muitos milhares de
inocentes perderão – e já vêm perdendo – o emprego, começando pelos trabalhadores do gigante Petrobras e de
centenas de empresas a ele ligadas que vão fechar ou reduzir dramaticamente seu funcionamento. O iludido povo
brasileiro pagará essas contas.
O que dirão, o que farão o funcionário de escritório eficiente, o operário exausto, o professor mal pago, o médico
incansável, a dona de casa aflita, o pai de família revoltado, que com seus impostos sustentaram entidades ineficientes
que deveriam prover boa saúde, educação, transportes e outros?
Que falha em nosso discernimento nos fez escolher tão mal governantes e representantes? Faltou a base de
qualquer nação: educação, que não deve nivelar por baixo nem facilitar, mas proporcionar a todos a merecida
ascensão na sociedade. Alguém bem informado escolhe diferentemente daquele submetido a uma manipulação
impiedosa, mantido feito gado impotente longe do progresso que precisa ser distribuído entre todos os brasileiros, até
os mais desvalidos – e não haveria mais as multidões de desvalidos que ainda povoam o país.
O que eles, os mais pobres entre os pobres, e todos os que têm acesso a alguns bens recebem neste dramático
momento não são desculpas nem projetos reais, mas acusações absurdas, posturas toscas, tentativas desastradas de
tapar o sol cruel da realidade. Somos as nossas escolhas: talvez se possa escolher diferente, pelo nosso bem e pelo
bem deste país, que não deveria estar tão vexado e afastado da posição que pode ter no mundo civilizado.
(LUFT, Lya. Revista Veja, 04 de março de 2015, com adaptações)

01 Ao longo do texto, a autora apresenta algumas perguntas (3º, 5º e 6º §§). É possível afirmar que as perguntas do(s)
a)
b)
c)
d)
e)

3º parágrafo são respondidas no quarto parágrafo e têm o objetivo de inserir um novo assunto ao texto.
3º e 5º parágrafos não podem ser respondidas, pois levam o leitor a pensar sobre uma realidade vivida.
3º, 5º e 6º parágrafos não precisam ser respondidas, pois fazem parte da argumentação da autora.
3º, 5º e 6º parágrafos são respondidas no último, quando a autora afirma que somos as nossas escolhas.
3º e 6º parágrafos têm as mesmas respostas e denunciam uma condição atual enfrentada pelo povo brasileiro.
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02 Marque a alternativa em que o trecho NÃO representa a opinião da autora.
a) “... o menino que, fazendo na sala de aula algo reprovável, diante do olhar severo da professora aponta o dedo para
um colega e diz depressa: ‘Não fui eu, profe, foi ele!’.” (1o §)
b) “O iludido povo brasileiro pagará essas contas.” (4o §)
c) “É preciso caráter e honradez para assumir responsabilidades.” (1o §)
d) “É hora de urgentemente mudar, de nos unirmos em nome do direito, da justiça, da honra.” (4o §)
e) “Merecemos algo mais e melhor, que nos ajude a acreditar nas autoridades que nos governam (ou
desgovernam).” (2o §)

03 Com o objetivo de manter os mesmos significados no texto, selecione um sinônimo dos termos (1) “solaparam” e (2)
“ignomínias” (4o §), respectivamente.
a)
b)
c)
d)
e)

(1) aumentaram e (2) humilhações.
(1) pioraram e (2) símbolos.
(1) reduziram e (2) metas.
(1) afundaram e (2) indecências.
(1) melhoraram e (2) desonras.

04 Leia as assertivas abaixo a respeito da relação entre título e o texto e assinale a(s) correta(s).
I) A autora sugere que os brasileiros elegeram governantes incompetentes.
II) A autora compara todos os brasileiros ao aluno (1o §) que não assume algo incorreto que fez.
III) A autora sugere o juiz Sérgio Moro, responsável por operações investigativas, como sendo um exemplo de
professor do aluno (1o §).
IV) A autora afirma que todos os brasileiros não assumem qualquer responsabilidade quanto à existência de corrupção.
Está(ão) correta(s):
a)
b)
c)
d)
e)

II, III e IV.
Apenas I.
Apenas III.
I, II e IV.
Apenas II.

05 Quanto ao trecho “Não fui eu, profe, foi ele” (1o §), avalie as afirmativas abaixo e assinale a(s) correta(s).
I) É um uso informal da modalidade oral, adequado ao contexto do texto escrito.
II) É um uso considerado inadequado, já que o texto em questão é da modalidade escrita.
III) Para ser considerado adequado no texto 1, o termo “profe” deveria ser reescrito por “professora”.
Está(ão) correta(s):
a) Apenas III.
b) II e III.
c) Apenas II.
d) I e III.
e) Apenas I.
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06 Avalie as assertivas abaixo sobre o funcionamento da palavra “mas” (4o, 6o e 7o §§) e assinale a(s) correta(s).
I) No 4º §, o “mas” é considerado uma conjunção, pois apresenta um contraste com a ideia anterior.
II) Nos 6º e 7º §§, o “mas”, classificado como conjunção, tem o mesmo funcionamento de oposição.
III) No 7º §, a palavra é considerada uma preposição por ligar os termos “reais” e “acusações”.
IV) No 4º §, o “mas”, considerado conjunção, pode ser substituído por “como também”, mantendo-se o mesmo sentido.
Está(ão) correta(s):
a) II, III e IV.
b) Apenas I.
c) Apenas II.
d) Apenas IV.
e) II e IV.
07 Ao colocar a palavra “cortejo” no plural, marque a alternativa correta quanto à flexão.
“O impensável cortejo de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem – como se isso os
desculpasse – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções
e seu trabalho...” (4o §)
a) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem – como se isso os desculpasse –
que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e seu trabalho...
b) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiram tal dimensão que muitos admitem – como se isso os desculpasse
– que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e seu trabalho...
c) Os impensável cortejos de ignomínias assumiram tais dimensões que muitos admitem – como se isso os
desculpasse – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e seu trabalho...
d) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiram tais dimensões que muitos admitem – como se isso os
desculpassem – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiria nem exercer suas funções e seu trabalho...
e) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem – como se isso os desculpassem
– que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiria nem exercer suas funções e seu trabalho...
08 Leia as alternativas abaixo e julgue verdadeiras (V) ou falsas (F), sobre o uso dos adjetivos e advérbios no texto.
(
(
(
(

) Funcionam
) Funcionam
) Funcionam
) Funcionam

como adjetivos: espantosos (1o §), reprovável (1o §), público (2o §).
como advérbios: urgentemente (4o §), muitos (3o §), diferente (7o §).
como adjetivos: reprovável (1o §), público (2o §), diferente (7o §).
como advérbios: diferentemente (6o §), urgentemente (4o §), público (2o §).

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

V – V – F – F.
F – F – V – V.
V – F – V – F.
F – V – F – V.
V – F – F – V.
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09 Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do uso dos verbos (1)“pensam” e (2)“se manifestam” no trecho
abaixo. (Trecho retirado de uma carta do leitor, a respeito do texto 1 “Não fui eu, professor”, em Revista Veja, 11 de
março de 2015).
“O Brasil precisa demais de centenas de pessoas que pensam e se manifestam como Lya.”
a)
b)
c)
d)
e)

Os dois verbos remetem a ações da autora Lya Luft identificadas em vários parágrafos do texto 1.
O verbo (1) remete à ação de centenas de pessoas citadas no texto 1.
Os dois verbos referem-se às pessoas de que o Brasil precisa, excluindo-se Lya Luft.
O verbo (2) remete à manifestação verbal de Lya Luft ao escrever o texto 1.
Os dois verbos sugerem que várias pessoas devem pensar como a escritora Lya Luft.

10 Marque a alternativa em que as regras de acentuação e de ortografia foram utilizadas corretamente. (Trecho
retirado de uma carta do leitor, em Revista Veja, 11 de março de 2015).
a) Lya Luft demonstra a clareza e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsáveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
b) Lya Luft demostra a clareza e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsaveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
c) Lya Luft demonstra a claresa e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsáveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
d) Lya Luft demonstra a clareza e o brilhatismo com que aborda a atual faze do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsáveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
e) Lya Luft demostra a clareza e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsaveis pelo brutal e vergonhozo assalto a
Petrobras.
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Políticas Públicas de Saúde
11 Sobre os direitos dos usuários, em relação aos serviços de saúde no SUS, analise as proposições abaixo e
responda:
I) Deve ser mantido o sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais do usuário, inclusive nos casos de
risco à saúde pública.
II) O usuário tem direito à obtenção de laudo, relatório e atestado médico, sempre que justificado por sua situação de
saúde.
III) É garantida a liberdade ao usuário, em qualquer fase do tratamento, de procurar segunda opinião ou parecer de
outro profissional ou serviço sobre o seu estado de saúde ou sobre os procedimentos recomendados.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
12 Todas as alternativas abaixo são relativas à obrigatoriedade de funcionamento de cada serviço de saúde, EXCETO:
a) Disponibilizar em local visível à população o nome do responsável pelo serviço.
b) Informar sobre as ações e procedimentos disponíveis no serviço de saúde.
c) Indicar, em local visível à população, o horário de funcionamento do serviço.
d) Manter o sigilo do nome dos profissionais disponíveis para cada serviço de saúde.
e) Informar as pessoas sobre os endereços e telefones dos serviços que compõem a rede SUS.
13 A Atenção Básica é a porta de entrada do usuário à rede SUS. Sobre esse tema analise as proposições abaixo e
marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) A Atenção Básica abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento,
a redução de danos e a manutenção da saúde.
( ) A Atenção Básica é desenvolvida com mais alto grau de centralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
( ) A Atenção Básica é desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, sob forma de trabalho em
equipe.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
14 Todas as alternativas abaixo referem-se aos princípios que orientam a Atenção Básica, EXCETO:
a) Acessibilidade.
b) Vínculo.
c) Universalidade.
d) Privacidade.
e) Humanização.
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15 A consolidação e o aprimoramento da Atenção Básica como importante reorientadora do modelo de atenção à
saúde no Brasil, requer um saber e um fazer em educação permanente. Em relação a este tema analise as proposições
abaixo e responda:
I) A educação permanente, além de sua evidente dimensão pedagógica, deve ser encarada como uma estratégia de
gestão que pode provocar mudanças no cotidiano dos serviços.
II) A educação permanente deve embasar-se num processo pedagógico, desde a aquisição de conhecimentos e
habilidades, até o aprendizado que parte dos desafios enfrentados no processo do trabalho.
III) A análise coletiva dos processos de trabalho se constitui num aspecto secundário da educação permanente.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
16 Todas as alternativas abaixo referem-se às características das equipes de Atenção Básica, EXCETO:
a) Promover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita.
b) Realizar atenção à saúde especificamente na Unidade Básica de Saúde.
c) Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população.
d) Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social.
e) Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes de apoio social, voltados para o desenvolvimento de
uma ação integral.

17 A estratégia de saúde da família é tida como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção
Básica. Em relação a este tema analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) A existência de uma equipe multiprofissional é um item essencial à estratégia da saúde da família.
( ) As Equipes de Saúde da Família devem estar devidamente cadastradas no sistema de cadastro nacional vigente,
de acordo com conformação e modalidade de inserção do profissional médico.
( ) Os agentes comunitários de saúde podem não integrar a Equipe de Saúde da Família.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

18 Todas as atividades abaixo são relativas às obrigações do Agente Comunitário de Saúde, nas equipes de atenção
básica, EXCETO:
a) Realizar consultas clínicas no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.
b) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
c) Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
d) Desenvolver atividades de vigilância à saúde, como por exemplo, combate a dengue, malária e leishmaniose.
e) Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à
prevenção da doença e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde.
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19 Em relação ao Programa Nacional de Imunização no Brasil, analise as proposições abaixo e responda:
I) A vacina BCG é administrada em dose única, o mais precoce possível, preferencialmente na maternidade, logo após
o nascimento da criança.
II) Todas as mulheres brasileiras, em todas as idades, têm direito a vacina HPV, na rede de serviço SUS.
III) Os grupos prioritários que têm acesso à vacina contra gripe na rede de serviço SUS, são: pessoas com 60 anos ou
mais, gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto, crianças entre seis meses e cinco anos de idade,
profissionais de saúde, pessoas privadas de liberdade, além dos doentes crônicos e transplantados.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
20 Todas as alternativas abaixo são relativas às práticas de humanização, previstas na Política Nacional de
Humanização do SUS, EXCETO:
a) Acolhimento e classificação de risco nas portas de entrada de urgência e emergência.
b) Valorização do trabalho e do trabalhador.
c) Verticalização e formação de equipes de referência para o cuidado em unidades de produção de atenção hospitalar
e urgência e emergência.
d) Visita aberta e direito a acompanhante de livre escolha da gestante e parturiente.
e) Cogestão da ambiência em saúde.
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Legislação Municipal
21 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, assinale a afirmativa que define as atribuições das
Comissões Especiais da Câmara dos Vereadores.
a) Discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento interno, a competência do Plenário.
b) Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil.
c) Convocar os secretários municipais ou diretores equivalentes, para prestar informações de suas atribuições.
d) Ser destinada ao estudo de assunto específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou
outros atos públicos.
e) Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão.
22 No que diz respeito ao processo legislativo previsto na Lei Orgânica Municipal, a lei de criação de cargos, funções
ou empregos públicos, é objeto de:
a) Emenda à Lei Orgânica Municipal.
b) Leis complementares.
c) Leis delegadas.
d) Resoluções.
e) Decretos legislativos.
23 Após analisar a afirmativa a seguir, assinale a alternativa INCORRETA. Ao servidor público com exercício de
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
a) Tratando-se de mandato eletivo federal, ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.
b) Investido ao mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
c) Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo.
d) Em qualquer cargo que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado
para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
e) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, o valores serão determinados como se no exercício
estivesse.
24 Conforme disposição no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Equador, NÃO é uma das formas de
provimento de cargo público:
a) Reintegração.
b) Readmissão.
c) Recondução.
d) Aproveitamento.
e) Reversão.
25 Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I – O estágio probatório do funcionário público terá o período de 18 meses.
II – O servidor que não entrar em exercício dentro do prazo de 15 dias, será exonerado.
III – Nenhum servidor será colocado à disposição de um outro órgão que não de sua subordinação.
a) Apenas a afirmativa II está correta.
b) Apenas a afirmativa III está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
e) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
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Conhecimentos Específicos
O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares, e
pessoas jurídicas que exerçam atividades na área de Odontologia. Com relação ao disposto no Código de Ética
Odontológica, responda as questões 26 e 27 a seguir.
26 Constituem direitos fundamentais dos profissionais técnicos inscritos no CRO, EXCETO:
a) Diagnosticar, planejar e executar tratamentos com liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições,
observados o estado atual da Ciência e sua dignidade profissional.
b) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, ética e legal, ainda que sob
supervisão de um cirurgião dentista.
c) Resguardar o segredo profissional.
d) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas,
seguras e salubres.
e) Executar, sob a supervisão do cirurgião dentista, os procedimentos constantes na Lei no 11.889/ 2008 e nas
resoluções do conselho federal.
27 Com relação à comunicação e divulgação dos serviços em odontologia, o Código de Ética diz que:
a) Técnicos em prótese dentária, técnicos em saúde bucal, auxiliares em prótese dentária, assim como os laboratórios
de prótese dentária estão aptos a fazer anúncios, propagandas ou publicidade dirigida ao público em geral.
b) Está liberado o anuncio e divulgação de títulos, qualificações e especialidades que o profissional não possua, sem
registro no CRO, ou que não seja por ele reconhecido.
c) Consultas, diagnósticos, prescrição de tratamentos ou divulgação de resultados clínicos através de veículos de
comunicação em massa, assim como a participação do profissional na divulgação de assuntos odontológicos são
permitidos pelo Código de Ética.
d) Aos técnicos em prótese dentária, técnicos em saúde bucal, auxiliares de prótese dentária e aos laboratórios de
prótese, é permitido a realização de propagandas em revistas, jornais ou folhetos especializados, desde que
dirigidas aos cirurgiões dentistas, e acompanhadas do nome do profissional e do número de inscrição no Conselho
Regional de Odontologia.
e) O anuncio, a propaganda e a publicidade odontológica, podem ser feitos em qualquer meio, sem restrições, desde
que mostrem a provisão de resultado do tratamento.
28 O Artigo 196 da Constituição Federal determina que:
a) Ao sistema único de Saúde, compete controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para
saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros
insumos.
b) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
c) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único, organizado respeitando a descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
d) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da Lei, sobre
sua regulamentação, fiscalização e controle.
e) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido que mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
29 A lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, regula em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde,
executados isolada ou conjuntamente, de caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito
público ou privado. De acordo com o disposto nesta lei, assinale a alternativa que não corresponde aos objetivos do
Sistema Único de Saúde.
a) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
b) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
c) A organização do atendimento aos pacientes na rede de consultórios particulares.
d) Vigilância nutricional e orientação alimentar.
e) A organização da formação dos recursos humanos na área de saúde.
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30 A central de esterilização consiste em uma área específica para a prestação de um serviço especializado que tem
por objetivo o processamento (limpeza, conservação, preparo, manutenção, desinfecção e esterilização)
armazenamento, controle e fornecimento de material profissional, instrumentais e equipamentos a unidades cirúrgicas,
ambulatoriais, e a outros serviços que deles necessitarem. Sobre o processamento dos instrumentais odontológicos,
assinale alternativa correta.
a) Os pacotes contendo o instrumental a ser esterilizado devem ser colocados em solução de Glutaraldeído a 2%, por
10 horas ou em Formaldeído a 10% por 18 horas.
b) Após a esterilização por calor úmido, o material deve ser lavado em água corrente por 10 segundos.
c) Soluções de hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio e polivinilpirrolidona iodada (PVP) são contra-indicadas
para artigos metálicos devido à sua ação corrosiva sobre os mesmos.
d) A sequencia de passos no reprocessamento de artigos deve ser: armazenamento, esterilização, lavagem, enxague,
desinfecção e a descontaminação.
e) A estufa é o meio de esterilização que utiliza o calor úmido.

31 Toda pessoa envolvida no atendimento ao paciente ou na higienização do ambiente odontológico e processamento
do instrumental, deve estar utilizando material de biossegurança completo. Assinale a alternativa que NÃO corresponde
a um material de biossegurança a ser utilizado durante a higienização do ambiente odontológico.
a) Luvas descartáveis.
b) Grau cirúrgico.
c) Gorro descartável.
d) Máscara descartável.
e) Sapato fechado.

32 Alguns artigos utilizados em ambiente odontológico precisam ser descartados em recipientes rígidos, dotados de
tampa, e posteriormente destinados ao lixo, junto com esses recipientes. Assinale a alternativa que contém materiais
que devem ser descartados nesses recipientes.
a) Algodão contaminado com sangue.
b) Luvas.
c) Microbrush.
d) Gaze.
e) Lâminas de bisturi.

33 As superfícies do consultório odontológico devem ser limpas, desinfectadas, ou descontaminadas do acordo com a
sua natureza, com o tipo de grau de sujidade e sua forma de eliminação. Considerando a limpeza e desinfecção do
consultório odontológico, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Na limpeza dos consultórios, o profissional deve utilizar equipamento de proteção individual (EPI).
b) Antes de desinfectar as superfícies deve-se primeiro remover as substâncias orgânicas.
c) As bancadas e superfícies de granito devem ser limpas utilizando-se álcool 70.
d) Após cada atendimento o papel filme que cobre a cadeira de atendimento deve ser trocado.
e) O equipo odontológico deve ser desinfectado utilizando-se glutaraldeído a 2%.
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34 . Assinale a alternativa que contém uma definição correta para “esterilização”:
a) Asseio ou retirada da sujeira de qualquer superfície.
b) Processo de eliminação de todos os microorganismos presentes no instrumental, tais como vírus, fungos e bactérias,
inclusive seus esporos.
c) Processo de eliminação de vírus, fungos e formas vegetativas de bactérias, mas não de seus esporos.
d) Todo instrumental que entra em contato com a pele e mucosas integras.
e) Processo de eliminação parcial da carga microbiana de artigos ou superfícies, tornando-os aptos ao manuseio
seguro.

35 O amálgama dental é um material restaurador de grande sucesso clínico mas que vem sofrendo críticas quanto a
possibilidade de o mercúrio contido na sua composição causar intoxicação na cavidade bucal dos pacientes e na
equipe de saúde bucal, deste modo, o resíduo desse material deve ser descartado de forma especial. Assinale a
alternativa que contém o modo como o resíduo de amálgama deve ser descartado.
a) Caixa de papelão com tampa.
b) Saco plástico individualizado.
c) Junto com o material perfuro cortante (agulha, lâmina de bisturi).
d) Em recipiente de vidro com tampa contendo água em seu interior.
e) Saco transparente para material contaminado.

36 O processamento de imagens radiográficas é de grande importância para realização de um diagnóstico correto e
confecção de um correto plano de tratamento para nossos pacientes. Assinale a sequencia correta a ser adotada no
processamento de imagens radiográficas:
a) Revelador, água, fixador, água.
b) Fixador, revelador, água.
c) Água, fixador, revelador, água.
d) Água, revelador, fixador, água.
e) Revelador, fixador, água.

37 Utilizado para realização de anestesias, esse instrumental é adaptado para receber anestésicos locais e agulhas
que promovem a injeção do material no local a ser anestesiado. Essa descrição corresponde a qual instrumental
odontológico?
a) Seringa Luer.
b) Fórceps.
c) Seringa de Mario Leonardo.
d) Seringa Carpule.
e) Espátula de inserção.

38 A montagem de um correto kit de atendimento auxilia a execução do procedimento, uma vez que possibilita ao
cirurgião dentista dispor de todos os instrumentais necessários a execução de determinado procedimento. Assinale a
alternativa que apresenta o instrumental a ser utilizado para confecção de uma restauração em amágama.
a) Espelho clínico, sonda exploradora, pinça clínica.
b) Espátula de inserção, fotopolimerizador.
c) Porta amálgama, condensadores de Ward, brunidor, hollemback .
d) Tamborel, limas endodônticas, seringa Luer, cânula de sucção, condensadores de Ward.
e) Aplicador de hidróxido de cálcio, espátula de manipulação, espátula de inserção.
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39 O uso de materiais de forramento é indicado em situações em que temos uma cavidade muito profunda ou com
micro exposição pulpar, esses materiais estimulam a formação de uma camada de dentina mais resistente, chamada
de dentina terciária. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de material de forramento.
a) Hidróxido de cálcio.
b) Fosfato de zinco.
c) Óxido de zinco e eugenol.
d) Ionômero de vidro.
e) Resina Composta.

40 Estamos vivenciando a era da odontologia estética e cada dia mais os pacientes solicitam do cirurgião dentista o
restabelecimento da saúde bucal e reconstrução da estética dos elementos dentários. Dentre os materiais
odontológicos disponíveis, as resinas compostas se destacam neste sentido por serem capazes de devolver a função e
estética às reconstruções realizadas. Assinale a alternativa que apresenta o instrumental responsável pela
polimerização das resinas compostas.
a) Amalgamador.
b) Espátula de inserção.
c) Autoclave.
d) Seringa Centrix.
e) Fotopolimerizador.
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Português
Leia o texto 1 a seguir e responda às questões de 1 a 8.
Texto 1

Não fui eu, professor
Fatos espantosos na política, que comandam a economia, e o resto neste naufrágio lento e grave que precisa ser
detido, nos lembram o menino que, fazendo na sala de aula algo reprovável, diante do olhar severo da professora
aponta o dedo para um colega e diz depressa: “Não fui eu, profe, foi ele!”. O primeiro impulso de quem comete um
malfeito é esquivar-se da culpa e mentir acusando outros. É preciso caráter e honradez para assumir
responsabilidades.
Quando isso acontece no segmento público, de governo, sobretudo em altos escalões, é dramático, e
envergonha a todos. Merecemos algo mais e melhor, que nos ajude a acreditar nas autoridades que nos governam (ou
desgovernam). Pois perdemos essa confiança, o que se compara a uma enfermidade séria ou mutiladora. Como
crianças que descobrem que não podem confiar no pai ou na mãe e ficam relegadas ao desalento, ao pessimismo, à
confusão.
Nestes tempos de aflição e vexames que nos diminuem aos olhos de outros países, mal se compreende que
tudo isso tenha acontecido sem que a gente soubesse – às vezes fingíamos não notar ou nem queríamos saber. O que
fizeram com bens, empresas, fortunas quase incalculáveis, que pertenciam afinal ao povo brasileiro e serviriam para
construir centenas de escolas, creches, postos de saúde, hospitais, casas e estradas? O que fizeram, aliás, com a
confiança de tantos? Tarde começamos a enxergar, como adultos capazes de questionamentos sérios, e cobranças
mais do que justas. Não aceitamos mais as toscas acusações, disfarces, ocultamentos, fatos e atos para desviar a
atenção da dura realidade que só os muitos ingênuos, ou interessados em manter a situação, se negam a ver.
É hora de urgentemente mudar, de nos unirmos em nome do direito, da justiça, da honra. Temos entre nós
alguém como o juiz Sérgio Moro, que, apoiado por homens sérios do Ministério Público Federal, representa homens e
mulheres, velhos e jovens de bem atingidos na sua honra pela atitude de governantes, grandes empresários, políticos e
até membros do Judiciário que há anos acobertam males que solaparam não só a economia mas a confiança e a honra
do país – sombria e real constatação. O impensável cortejo de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem –
como se isso os desculpasse – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e
seu trabalho (vejam-se pronunciamentos de vários diretores das hoje malvistas empreiteiras). Muitos milhares de
inocentes perderão – e já vêm perdendo – o emprego, começando pelos trabalhadores do gigante Petrobras e de
centenas de empresas a ele ligadas que vão fechar ou reduzir dramaticamente seu funcionamento. O iludido povo
brasileiro pagará essas contas.
O que dirão, o que farão o funcionário de escritório eficiente, o operário exausto, o professor mal pago, o médico
incansável, a dona de casa aflita, o pai de família revoltado, que com seus impostos sustentaram entidades ineficientes
que deveriam prover boa saúde, educação, transportes e outros?
Que falha em nosso discernimento nos fez escolher tão mal governantes e representantes? Faltou a base de
qualquer nação: educação, que não deve nivelar por baixo nem facilitar, mas proporcionar a todos a merecida
ascensão na sociedade. Alguém bem informado escolhe diferentemente daquele submetido a uma manipulação
impiedosa, mantido feito gado impotente longe do progresso que precisa ser distribuído entre todos os brasileiros, até
os mais desvalidos – e não haveria mais as multidões de desvalidos que ainda povoam o país.
O que eles, os mais pobres entre os pobres, e todos os que têm acesso a alguns bens recebem neste dramático
momento não são desculpas nem projetos reais, mas acusações absurdas, posturas toscas, tentativas desastradas de
tapar o sol cruel da realidade. Somos as nossas escolhas: talvez se possa escolher diferente, pelo nosso bem e pelo
bem deste país, que não deveria estar tão vexado e afastado da posição que pode ter no mundo civilizado.
(LUFT, Lya. Revista Veja, 04 de março de 2015, com adaptações)

01 Ao longo do texto, a autora apresenta algumas perguntas (3º, 5º e 6º §§). É possível afirmar que as perguntas do(s)
a)
b)
c)
d)
e)

3º parágrafo são respondidas no quarto parágrafo e têm o objetivo de inserir um novo assunto ao texto.
3º e 5º parágrafos não podem ser respondidas, pois levam o leitor a pensar sobre uma realidade vivida.
3º, 5º e 6º parágrafos não precisam ser respondidas, pois fazem parte da argumentação da autora.
3º, 5º e 6º parágrafos são respondidas no último, quando a autora afirma que somos as nossas escolhas.
3º e 6º parágrafos têm as mesmas respostas e denunciam uma condição atual enfrentada pelo povo brasileiro.
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02 Marque a alternativa em que o trecho NÃO representa a opinião da autora.
a) “... o menino que, fazendo na sala de aula algo reprovável, diante do olhar severo da professora aponta o dedo para
um colega e diz depressa: ‘Não fui eu, profe, foi ele!’.” (1o §)
b) “O iludido povo brasileiro pagará essas contas.” (4o §)
c) “É preciso caráter e honradez para assumir responsabilidades.” (1o §)
d) “É hora de urgentemente mudar, de nos unirmos em nome do direito, da justiça, da honra.” (4o §)
e) “Merecemos algo mais e melhor, que nos ajude a acreditar nas autoridades que nos governam (ou
desgovernam).” (2o §)

03 Com o objetivo de manter os mesmos significados no texto, selecione um sinônimo dos termos (1) “solaparam” e (2)
“ignomínias” (4o §), respectivamente.
a)
b)
c)
d)
e)

(1) aumentaram e (2) humilhações.
(1) pioraram e (2) símbolos.
(1) reduziram e (2) metas.
(1) afundaram e (2) indecências.
(1) melhoraram e (2) desonras.

04 Leia as assertivas abaixo a respeito da relação entre título e o texto e assinale a(s) correta(s).
I) A autora sugere que os brasileiros elegeram governantes incompetentes.
II) A autora compara todos os brasileiros ao aluno (1o §) que não assume algo incorreto que fez.
III) A autora sugere o juiz Sérgio Moro, responsável por operações investigativas, como sendo um exemplo de
professor do aluno (1o §).
IV) A autora afirma que todos os brasileiros não assumem qualquer responsabilidade quanto à existência de corrupção.
Está(ão) correta(s):
a)
b)
c)
d)
e)

II, III e IV.
Apenas I.
Apenas III.
I, II e IV.
Apenas II.

05 Quanto ao trecho “Não fui eu, profe, foi ele” (1o §), avalie as afirmativas abaixo e assinale a(s) correta(s).
I) É um uso informal da modalidade oral, adequado ao contexto do texto escrito.
II) É um uso considerado inadequado, já que o texto em questão é da modalidade escrita.
III) Para ser considerado adequado no texto 1, o termo “profe” deveria ser reescrito por “professora”.
Está(ão) correta(s):
a) Apenas III.
b) II e III.
c) Apenas II.
d) I e III.
e) Apenas I.
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06 Avalie as assertivas abaixo sobre o funcionamento da palavra “mas” (4o, 6o e 7o §§) e assinale a(s) correta(s).
I) No 4º §, o “mas” é considerado uma conjunção, pois apresenta um contraste com a ideia anterior.
II) Nos 6º e 7º §§, o “mas”, classificado como conjunção, tem o mesmo funcionamento de oposição.
III) No 7º §, a palavra é considerada uma preposição por ligar os termos “reais” e “acusações”.
IV) No 4º §, o “mas”, considerado conjunção, pode ser substituído por “como também”, mantendo-se o mesmo sentido.
Está(ão) correta(s):
a) II, III e IV.
b) Apenas I.
c) Apenas II.
d) Apenas IV.
e) II e IV.
07 Ao colocar a palavra “cortejo” no plural, marque a alternativa correta quanto à flexão.
“O impensável cortejo de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem – como se isso os
desculpasse – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções
e seu trabalho...” (4o §)
a) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem – como se isso os desculpasse –
que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e seu trabalho...
b) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiram tal dimensão que muitos admitem – como se isso os desculpasse
– que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e seu trabalho...
c) Os impensável cortejos de ignomínias assumiram tais dimensões que muitos admitem – como se isso os
desculpasse – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e seu trabalho...
d) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiram tais dimensões que muitos admitem – como se isso os
desculpassem – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiria nem exercer suas funções e seu trabalho...
e) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem – como se isso os desculpassem
– que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiria nem exercer suas funções e seu trabalho...
08 Leia as alternativas abaixo e julgue verdadeiras (V) ou falsas (F), sobre o uso dos adjetivos e advérbios no texto.
(
(
(
(

) Funcionam
) Funcionam
) Funcionam
) Funcionam

como adjetivos: espantosos (1o §), reprovável (1o §), público (2o §).
como advérbios: urgentemente (4o §), muitos (3o §), diferente (7o §).
como adjetivos: reprovável (1o §), público (2o §), diferente (7o §).
como advérbios: diferentemente (6o §), urgentemente (4o §), público (2o §).

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

V – V – F – F.
F – F – V – V.
V – F – V – F.
F – V – F – V.
V – F – F – V.
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09 Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do uso dos verbos (1)“pensam” e (2)“se manifestam” no trecho
abaixo. (Trecho retirado de uma carta do leitor, a respeito do texto 1 “Não fui eu, professor”, em Revista Veja, 11 de
março de 2015).
“O Brasil precisa demais de centenas de pessoas que pensam e se manifestam como Lya.”
a)
b)
c)
d)
e)

Os dois verbos remetem a ações da autora Lya Luft identificadas em vários parágrafos do texto 1.
O verbo (1) remete à ação de centenas de pessoas citadas no texto 1.
Os dois verbos referem-se às pessoas de que o Brasil precisa, excluindo-se Lya Luft.
O verbo (2) remete à manifestação verbal de Lya Luft ao escrever o texto 1.
Os dois verbos sugerem que várias pessoas devem pensar como a escritora Lya Luft.

10 Marque a alternativa em que as regras de acentuação e de ortografia foram utilizadas corretamente. (Trecho
retirado de uma carta do leitor, em Revista Veja, 11 de março de 2015).
a) Lya Luft demonstra a clareza e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsáveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
b) Lya Luft demostra a clareza e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsaveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
c) Lya Luft demonstra a claresa e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsáveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
d) Lya Luft demonstra a clareza e o brilhatismo com que aborda a atual faze do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsáveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
e) Lya Luft demostra a clareza e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsaveis pelo brutal e vergonhozo assalto a
Petrobras.
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Políticas Públicas de Saúde
11 Sobre os direitos dos usuários, em relação aos serviços de saúde no SUS, analise as proposições abaixo e
responda:
I) Deve ser mantido o sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais do usuário, inclusive nos casos de
risco à saúde pública.
II) O usuário tem direito à obtenção de laudo, relatório e atestado médico, sempre que justificado por sua situação de
saúde.
III) É garantida a liberdade ao usuário, em qualquer fase do tratamento, de procurar segunda opinião ou parecer de
outro profissional ou serviço sobre o seu estado de saúde ou sobre os procedimentos recomendados.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
12 Todas as alternativas abaixo são relativas à obrigatoriedade de funcionamento de cada serviço de saúde, EXCETO:
a) Disponibilizar em local visível à população o nome do responsável pelo serviço.
b) Informar sobre as ações e procedimentos disponíveis no serviço de saúde.
c) Indicar, em local visível à população, o horário de funcionamento do serviço.
d) Manter o sigilo do nome dos profissionais disponíveis para cada serviço de saúde.
e) Informar as pessoas sobre os endereços e telefones dos serviços que compõem a rede SUS.
13 A Atenção Básica é a porta de entrada do usuário à rede SUS. Sobre esse tema analise as proposições abaixo e
marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) A Atenção Básica abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento,
a redução de danos e a manutenção da saúde.
( ) A Atenção Básica é desenvolvida com mais alto grau de centralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
( ) A Atenção Básica é desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, sob forma de trabalho em
equipe.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
14 Todas as alternativas abaixo referem-se aos princípios que orientam a Atenção Básica, EXCETO:
a) Acessibilidade.
b) Vínculo.
c) Universalidade.
d) Privacidade.
e) Humanização.
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15 A consolidação e o aprimoramento da Atenção Básica como importante reorientadora do modelo de atenção à
saúde no Brasil, requer um saber e um fazer em educação permanente. Em relação a este tema analise as proposições
abaixo e responda:
I) A educação permanente, além de sua evidente dimensão pedagógica, deve ser encarada como uma estratégia de
gestão que pode provocar mudanças no cotidiano dos serviços.
II) A educação permanente deve embasar-se num processo pedagógico, desde a aquisição de conhecimentos e
habilidades, até o aprendizado que parte dos desafios enfrentados no processo do trabalho.
III) A análise coletiva dos processos de trabalho se constitui num aspecto secundário da educação permanente.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
16 Todas as alternativas abaixo referem-se às características das equipes de Atenção Básica, EXCETO:
a) Promover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita.
b) Realizar atenção à saúde especificamente na Unidade Básica de Saúde.
c) Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população.
d) Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social.
e) Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes de apoio social, voltados para o desenvolvimento de
uma ação integral.

17 A estratégia de saúde da família é tida como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção
Básica. Em relação a este tema analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) A existência de uma equipe multiprofissional é um item essencial à estratégia da saúde da família.
( ) As Equipes de Saúde da Família devem estar devidamente cadastradas no sistema de cadastro nacional vigente,
de acordo com conformação e modalidade de inserção do profissional médico.
( ) Os agentes comunitários de saúde podem não integrar a Equipe de Saúde da Família.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

18 Todas as atividades abaixo são relativas às obrigações do Agente Comunitário de Saúde, nas equipes de atenção
básica, EXCETO:
a) Realizar consultas clínicas no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.
b) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
c) Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
d) Desenvolver atividades de vigilância à saúde, como por exemplo, combate a dengue, malária e leishmaniose.
e) Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à
prevenção da doença e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde.
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19 Em relação ao Programa Nacional de Imunização no Brasil, analise as proposições abaixo e responda:
I) A vacina BCG é administrada em dose única, o mais precoce possível, preferencialmente na maternidade, logo após
o nascimento da criança.
II) Todas as mulheres brasileiras, em todas as idades, têm direito a vacina HPV, na rede de serviço SUS.
III) Os grupos prioritários que têm acesso à vacina contra gripe na rede de serviço SUS, são: pessoas com 60 anos ou
mais, gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto, crianças entre seis meses e cinco anos de idade,
profissionais de saúde, pessoas privadas de liberdade, além dos doentes crônicos e transplantados.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
20 Todas as alternativas abaixo são relativas às práticas de humanização, previstas na Política Nacional de
Humanização do SUS, EXCETO:
a) Acolhimento e classificação de risco nas portas de entrada de urgência e emergência.
b) Valorização do trabalho e do trabalhador.
c) Verticalização e formação de equipes de referência para o cuidado em unidades de produção de atenção hospitalar
e urgência e emergência.
d) Visita aberta e direito a acompanhante de livre escolha da gestante e parturiente.
e) Cogestão da ambiência em saúde.
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Legislação Municipal
21 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, assinale a afirmativa que define as atribuições das
Comissões Especiais da Câmara dos Vereadores.
a) Discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento interno, a competência do Plenário.
b) Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil.
c) Convocar os secretários municipais ou diretores equivalentes, para prestar informações de suas atribuições.
d) Ser destinada ao estudo de assunto específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou
outros atos públicos.
e) Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão.
22 No que diz respeito ao processo legislativo previsto na Lei Orgânica Municipal, a lei de criação de cargos, funções
ou empregos públicos, é objeto de:
a) Emenda à Lei Orgânica Municipal.
b) Leis complementares.
c) Leis delegadas.
d) Resoluções.
e) Decretos legislativos.
23 Após analisar a afirmativa a seguir, assinale a alternativa INCORRETA. Ao servidor público com exercício de
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
a) Tratando-se de mandato eletivo federal, ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.
b) Investido ao mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
c) Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo.
d) Em qualquer cargo que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado
para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
e) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, o valores serão determinados como se no exercício
estivesse.
24 Conforme disposição no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Equador, NÃO é uma das formas de
provimento de cargo público:
a) Reintegração.
b) Readmissão.
c) Recondução.
d) Aproveitamento.
e) Reversão.
25 Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I – O estágio probatório do funcionário público terá o período de 18 meses.
II – O servidor que não entrar em exercício dentro do prazo de 15 dias, será exonerado.
III – Nenhum servidor será colocado à disposição de um outro órgão que não de sua subordinação.
a) Apenas a afirmativa II está correta.
b) Apenas a afirmativa III está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
e) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

08

C O N C U R S O

P Ú B L I C O

2 0 1 5 - E Q U A D O R

Conhecimentos Específicos
26 No Brasil, o período que antecedeu a Constituição Federal de 1988 (CF/88) foi determinante para a mudança de
paradigmas na área da garantia de direitos de crianças e adolescentes. O texto constitucional adota como princípio a
doutrina da:
a) Visão higienista e correcional.
b) Proteção integral.
c) Situação irregular dos menores.
d) Responsabilização criminal de crianças e adolescentes por todos os seus atos.
e) Centralização das ações de proteção a criança e ao adolescente.
27 De acordo com a perspectiva histórico-cultural é INCORRETO afirmar sobre o desenvolvimento da criança:
a) Está ligado a processos de mudanças e de transformações que ocorrem ao longo da vida do sujeito.
b) É percebido de forma entrelaçada às práticas culturais e educativas.
c) Diz respeito às experiências do sujeito no mundo com base nas interações.
d) Está, exclusivamente, relacionado a mecanismos biológicos.
e) O que a natureza provê à criança no nascimento é condição necessária, mas não suficiente para mover seu
desenvolvimento.
28 Órgão responsável por elaborar as normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente e zelar pela aplicação da referida lei, pautado sempre no princípio da democracia participativa:
a) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA).
b) Sistema Único de Saúde (SUS).
c) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
d) Vara da Infância e da Juventude.
e) Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.
29 É atribuição do Conselho Tutelar:
a) Recolher crianças e adolescentes em situação de rua.
b) Promover tratamento à criança ao adolescente usuário de drogas.
c) Julgar adolescente a quem se atribua ato infracional.
d) Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando-lhes as medidas previstas no art. 129, I a VII do estatuto da
criança e do adolescente (ECA).
e) Fornecer cestas básicas às famílias carentes.
30 A criança que pratica ato infracional, pode sujeitar-se a:
a) Internação em estabelecimento educacional.
b) Prestação de serviços à comunidade.
c) Obrigação de reparar o dano.
d) Advertência.
e) Todas as alternativas acima estão incorretas.
31 De acordo com o Estatuto do Idoso, os casos de suspeita de maus tratos contra o idoso serão obrigatoriamente
comunicados a quaisquer dos seguintes órgãos:
a) A autoridade policial, Ministério Publico, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho
Nacional do Idoso.
b) A autoridade policial, Conselho Municipal do Idoso, Ministério Público e Comissão Estadual dos Direitos Humanos.
c) A autoridade policial, Conselho Estadual do Idoso, Ministério Público, Secretaria Estadual dos Direitos do Idoso.
d) A autoridade policial, Conselho Municipal do Idoso, Ministério Público, Defensoria Pública, Juizados Especiais.
e) Nenhuma alternativa está correta.
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32 Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:
I – Maus-tratos envolvendo seus alunos.
II - Elevados níveis de repetência.
III – Indisciplina por parte dos alunos.
Está(ão) corretas:
a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I.
e) I, II e III.
33 Não se constitui em medida socioeducativa aplicável ao adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional:
a) Advertência.
b) Liberdade assistida.
c) Confissão.
d) Inserção em regime de semiliberdade.
e) Obrigação de reparar o dano.
34 Com referência ao direito à profissionalização e à proteção no trabalho do adolescente, considere:
I – É proibido qualquer trabalho a menores de catorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz.
II – A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial.
III – Ao adolescente aprendiz, maior de catorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.
Está(ão) corretas:
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I.
d) Apenas III.
e) I, II e III.
35 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), os conteúdos curriculares da
educação básica observarão as seguintes diretrizes:
I. A difusão de valores fundamentais ao interesse econômico, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem
comum e à ordem democrática.
II. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento.
III. Orientação para a vida sexual.
IV. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas a alternativa IV está correta.
b) Alternativas I, II, III e IV estão corretas.
c) Alternativas II e IV estão corretas.
d) Apenas a alternativa II está correta.
e) Alternativas I e III estão corretas.
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36 O trabalho social junto à população em situação de rua vincula-se à Política Nacional de Assistência Social (PNAS)
no âmbito da(o):
a) Proteção social básica.
b) Proteção social especial.
c) Proteção de saúde primária.
d) Trabalho dos CRAS específicos.
e) Setor de triagem das casas de família.
37 Conforme a Política Nacional da Assistência Social (PNAS), a proteção social básica de caráter preventivo se dá
no:
a) Sistema Único de Saúde (SUS).
b) Centro Social Urbano (CSU).
c) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
d) Centro Especializado da Assistência Social (CREAS).
e) Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).
38 Assinale a alternativa que apresenta um princípio da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência:
a) Estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa portadora de deficiência.
b) Garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de deficiência sem cunho assistencialista.
c) Viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência em todas as fases de implementação desta política,
através de suas entidades representativas.
d) Adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicas e privadas, bem assim com organismos
internacionais e estrangeiros para a implementação desta política.
e) Respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de oportunidade na sociedade por
reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem privilégios ou paternalismos.

39 De acordo com o Decreto nº 3.298/1999 que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, considera-se deficiência:
a) Toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano.
b) Uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos,
adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir
informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.
c) Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano.
d) Acidente que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter
probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos.
e) Funcionamento intelectual significativamente inferior à média.

40 A Lei n° 10.741, de 01/10/2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Escolha a opção que
contém o principal objetivo desta Lei.
a) Instituir os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso.
b) Assegurar a participação dos idosos no Conselho Nacional do Idoso.
c) Definir a paridade nas instâncias de participação popular e controle social, seja nos Conselhos do Idoso, seja nas
Conferências do Idoso.
d) Regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
e) Definir o Plano Municipal de defesa dos direitos do Idoso.
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Português
Leia o texto 1 a seguir e responda às questões de 1 a 8.
Texto 1

Não fui eu, professor
Fatos espantosos na política, que comandam a economia, e o resto neste naufrágio lento e grave que precisa ser
detido, nos lembram o menino que, fazendo na sala de aula algo reprovável, diante do olhar severo da professora
aponta o dedo para um colega e diz depressa: “Não fui eu, profe, foi ele!”. O primeiro impulso de quem comete um
malfeito é esquivar-se da culpa e mentir acusando outros. É preciso caráter e honradez para assumir
responsabilidades.
Quando isso acontece no segmento público, de governo, sobretudo em altos escalões, é dramático, e
envergonha a todos. Merecemos algo mais e melhor, que nos ajude a acreditar nas autoridades que nos governam (ou
desgovernam). Pois perdemos essa confiança, o que se compara a uma enfermidade séria ou mutiladora. Como
crianças que descobrem que não podem confiar no pai ou na mãe e ficam relegadas ao desalento, ao pessimismo, à
confusão.
Nestes tempos de aflição e vexames que nos diminuem aos olhos de outros países, mal se compreende que
tudo isso tenha acontecido sem que a gente soubesse – às vezes fingíamos não notar ou nem queríamos saber. O que
fizeram com bens, empresas, fortunas quase incalculáveis, que pertenciam afinal ao povo brasileiro e serviriam para
construir centenas de escolas, creches, postos de saúde, hospitais, casas e estradas? O que fizeram, aliás, com a
confiança de tantos? Tarde começamos a enxergar, como adultos capazes de questionamentos sérios, e cobranças
mais do que justas. Não aceitamos mais as toscas acusações, disfarces, ocultamentos, fatos e atos para desviar a
atenção da dura realidade que só os muitos ingênuos, ou interessados em manter a situação, se negam a ver.
É hora de urgentemente mudar, de nos unirmos em nome do direito, da justiça, da honra. Temos entre nós
alguém como o juiz Sérgio Moro, que, apoiado por homens sérios do Ministério Público Federal, representa homens e
mulheres, velhos e jovens de bem atingidos na sua honra pela atitude de governantes, grandes empresários, políticos e
até membros do Judiciário que há anos acobertam males que solaparam não só a economia mas a confiança e a honra
do país – sombria e real constatação. O impensável cortejo de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem –
como se isso os desculpasse – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e
seu trabalho (vejam-se pronunciamentos de vários diretores das hoje malvistas empreiteiras). Muitos milhares de
inocentes perderão – e já vêm perdendo – o emprego, começando pelos trabalhadores do gigante Petrobras e de
centenas de empresas a ele ligadas que vão fechar ou reduzir dramaticamente seu funcionamento. O iludido povo
brasileiro pagará essas contas.
O que dirão, o que farão o funcionário de escritório eficiente, o operário exausto, o professor mal pago, o médico
incansável, a dona de casa aflita, o pai de família revoltado, que com seus impostos sustentaram entidades ineficientes
que deveriam prover boa saúde, educação, transportes e outros?
Que falha em nosso discernimento nos fez escolher tão mal governantes e representantes? Faltou a base de
qualquer nação: educação, que não deve nivelar por baixo nem facilitar, mas proporcionar a todos a merecida
ascensão na sociedade. Alguém bem informado escolhe diferentemente daquele submetido a uma manipulação
impiedosa, mantido feito gado impotente longe do progresso que precisa ser distribuído entre todos os brasileiros, até
os mais desvalidos – e não haveria mais as multidões de desvalidos que ainda povoam o país.
O que eles, os mais pobres entre os pobres, e todos os que têm acesso a alguns bens recebem neste dramático
momento não são desculpas nem projetos reais, mas acusações absurdas, posturas toscas, tentativas desastradas de
tapar o sol cruel da realidade. Somos as nossas escolhas: talvez se possa escolher diferente, pelo nosso bem e pelo
bem deste país, que não deveria estar tão vexado e afastado da posição que pode ter no mundo civilizado.
(LUFT, Lya. Revista Veja, 04 de março de 2015, com adaptações)

01 Ao longo do texto, a autora apresenta algumas perguntas (3º, 5º e 6º §§). É possível afirmar que as perguntas do(s)
a)
b)
c)
d)
e)

3º parágrafo são respondidas no quarto parágrafo e têm o objetivo de inserir um novo assunto ao texto.
3º e 5º parágrafos não podem ser respondidas, pois levam o leitor a pensar sobre uma realidade vivida.
3º, 5º e 6º parágrafos não precisam ser respondidas, pois fazem parte da argumentação da autora.
3º, 5º e 6º parágrafos são respondidas no último, quando a autora afirma que somos as nossas escolhas.
3º e 6º parágrafos têm as mesmas respostas e denunciam uma condição atual enfrentada pelo povo brasileiro.
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02 Marque a alternativa em que o trecho NÃO representa a opinião da autora.
a) “... o menino que, fazendo na sala de aula algo reprovável, diante do olhar severo da professora aponta o dedo para
um colega e diz depressa: ‘Não fui eu, profe, foi ele!’.” (1o §)
b) “O iludido povo brasileiro pagará essas contas.” (4o §)
c) “É preciso caráter e honradez para assumir responsabilidades.” (1o §)
d) “É hora de urgentemente mudar, de nos unirmos em nome do direito, da justiça, da honra.” (4o §)
e) “Merecemos algo mais e melhor, que nos ajude a acreditar nas autoridades que nos governam (ou
desgovernam).” (2o §)

03 Com o objetivo de manter os mesmos significados no texto, selecione um sinônimo dos termos (1) “solaparam” e (2)
“ignomínias” (4o §), respectivamente.
a)
b)
c)
d)
e)

(1) aumentaram e (2) humilhações.
(1) pioraram e (2) símbolos.
(1) reduziram e (2) metas.
(1) afundaram e (2) indecências.
(1) melhoraram e (2) desonras.

04 Leia as assertivas abaixo a respeito da relação entre título e o texto e assinale a(s) correta(s).
I) A autora sugere que os brasileiros elegeram governantes incompetentes.
II) A autora compara todos os brasileiros ao aluno (1o §) que não assume algo incorreto que fez.
III) A autora sugere o juiz Sérgio Moro, responsável por operações investigativas, como sendo um exemplo de
professor do aluno (1o §).
IV) A autora afirma que todos os brasileiros não assumem qualquer responsabilidade quanto à existência de corrupção.
Está(ão) correta(s):
a)
b)
c)
d)
e)

II, III e IV.
Apenas I.
Apenas III.
I, II e IV.
Apenas II.

05 Quanto ao trecho “Não fui eu, profe, foi ele” (1o §), avalie as afirmativas abaixo e assinale a(s) correta(s).
I) É um uso informal da modalidade oral, adequado ao contexto do texto escrito.
II) É um uso considerado inadequado, já que o texto em questão é da modalidade escrita.
III) Para ser considerado adequado no texto 1, o termo “profe” deveria ser reescrito por “professora”.
Está(ão) correta(s):
a) Apenas III.
b) II e III.
c) Apenas II.
d) I e III.
e) Apenas I.
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06 Avalie as assertivas abaixo sobre o funcionamento da palavra “mas” (4o, 6o e 7o §§) e assinale a(s) correta(s).
I) No 4º §, o “mas” é considerado uma conjunção, pois apresenta um contraste com a ideia anterior.
II) Nos 6º e 7º §§, o “mas”, classificado como conjunção, tem o mesmo funcionamento de oposição.
III) No 7º §, a palavra é considerada uma preposição por ligar os termos “reais” e “acusações”.
IV) No 4º §, o “mas”, considerado conjunção, pode ser substituído por “como também”, mantendo-se o mesmo sentido.
Está(ão) correta(s):
a) II, III e IV.
b) Apenas I.
c) Apenas II.
d) Apenas IV.
e) II e IV.
07 Ao colocar a palavra “cortejo” no plural, marque a alternativa correta quanto à flexão.
“O impensável cortejo de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem – como se isso os
desculpasse – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções
e seu trabalho...” (4o §)
a) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem – como se isso os desculpasse –
que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e seu trabalho...
b) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiram tal dimensão que muitos admitem – como se isso os desculpasse
– que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e seu trabalho...
c) Os impensável cortejos de ignomínias assumiram tais dimensões que muitos admitem – como se isso os
desculpasse – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e seu trabalho...
d) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiram tais dimensões que muitos admitem – como se isso os
desculpassem – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiria nem exercer suas funções e seu trabalho...
e) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem – como se isso os desculpassem
– que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiria nem exercer suas funções e seu trabalho...
08 Leia as alternativas abaixo e julgue verdadeiras (V) ou falsas (F), sobre o uso dos adjetivos e advérbios no texto.
(
(
(
(

) Funcionam
) Funcionam
) Funcionam
) Funcionam

como adjetivos: espantosos (1o §), reprovável (1o §), público (2o §).
como advérbios: urgentemente (4o §), muitos (3o §), diferente (7o §).
como adjetivos: reprovável (1o §), público (2o §), diferente (7o §).
como advérbios: diferentemente (6o §), urgentemente (4o §), público (2o §).

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

V – V – F – F.
F – F – V – V.
V – F – V – F.
F – V – F – V.
V – F – F – V.
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09 Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do uso dos verbos (1)“pensam” e (2)“se manifestam” no trecho
abaixo. (Trecho retirado de uma carta do leitor, a respeito do texto 1 “Não fui eu, professor”, em Revista Veja, 11 de
março de 2015).
“O Brasil precisa demais de centenas de pessoas que pensam e se manifestam como Lya.”
a)
b)
c)
d)
e)

Os dois verbos remetem a ações da autora Lya Luft identificadas em vários parágrafos do texto 1.
O verbo (1) remete à ação de centenas de pessoas citadas no texto 1.
Os dois verbos referem-se às pessoas de que o Brasil precisa, excluindo-se Lya Luft.
O verbo (2) remete à manifestação verbal de Lya Luft ao escrever o texto 1.
Os dois verbos sugerem que várias pessoas devem pensar como a escritora Lya Luft.

10 Marque a alternativa em que as regras de acentuação e de ortografia foram utilizadas corretamente. (Trecho
retirado de uma carta do leitor, em Revista Veja, 11 de março de 2015).
a) Lya Luft demonstra a clareza e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsáveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
b) Lya Luft demostra a clareza e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsaveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
c) Lya Luft demonstra a claresa e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsáveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
d) Lya Luft demonstra a clareza e o brilhatismo com que aborda a atual faze do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsáveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
e) Lya Luft demostra a clareza e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsaveis pelo brutal e vergonhozo assalto a
Petrobras.
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Políticas Públicas de Saúde
11 Sobre os direitos dos usuários, em relação aos serviços de saúde no SUS, analise as proposições abaixo e
responda:
I) Deve ser mantido o sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais do usuário, inclusive nos casos de
risco à saúde pública.
II) O usuário tem direito à obtenção de laudo, relatório e atestado médico, sempre que justificado por sua situação de
saúde.
III) É garantida a liberdade ao usuário, em qualquer fase do tratamento, de procurar segunda opinião ou parecer de
outro profissional ou serviço sobre o seu estado de saúde ou sobre os procedimentos recomendados.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
12 Todas as alternativas abaixo são relativas à obrigatoriedade de funcionamento de cada serviço de saúde, EXCETO:
a) Disponibilizar em local visível à população o nome do responsável pelo serviço.
b) Informar sobre as ações e procedimentos disponíveis no serviço de saúde.
c) Indicar, em local visível à população, o horário de funcionamento do serviço.
d) Manter o sigilo do nome dos profissionais disponíveis para cada serviço de saúde.
e) Informar as pessoas sobre os endereços e telefones dos serviços que compõem a rede SUS.
13 A Atenção Básica é a porta de entrada do usuário à rede SUS. Sobre esse tema analise as proposições abaixo e
marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) A Atenção Básica abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento,
a redução de danos e a manutenção da saúde.
( ) A Atenção Básica é desenvolvida com mais alto grau de centralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
( ) A Atenção Básica é desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, sob forma de trabalho em
equipe.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
14 Todas as alternativas abaixo referem-se aos princípios que orientam a Atenção Básica, EXCETO:
a) Acessibilidade.
b) Vínculo.
c) Universalidade.
d) Privacidade.
e) Humanização.
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15 A consolidação e o aprimoramento da Atenção Básica como importante reorientadora do modelo de atenção à
saúde no Brasil, requer um saber e um fazer em educação permanente. Em relação a este tema analise as proposições
abaixo e responda:
I) A educação permanente, além de sua evidente dimensão pedagógica, deve ser encarada como uma estratégia de
gestão que pode provocar mudanças no cotidiano dos serviços.
II) A educação permanente deve embasar-se num processo pedagógico, desde a aquisição de conhecimentos e
habilidades, até o aprendizado que parte dos desafios enfrentados no processo do trabalho.
III) A análise coletiva dos processos de trabalho se constitui num aspecto secundário da educação permanente.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
16 Todas as alternativas abaixo referem-se às características das equipes de Atenção Básica, EXCETO:
a) Promover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita.
b) Realizar atenção à saúde especificamente na Unidade Básica de Saúde.
c) Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população.
d) Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social.
e) Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes de apoio social, voltados para o desenvolvimento de
uma ação integral.

17 A estratégia de saúde da família é tida como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção
Básica. Em relação a este tema analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) A existência de uma equipe multiprofissional é um item essencial à estratégia da saúde da família.
( ) As Equipes de Saúde da Família devem estar devidamente cadastradas no sistema de cadastro nacional vigente,
de acordo com conformação e modalidade de inserção do profissional médico.
( ) Os agentes comunitários de saúde podem não integrar a Equipe de Saúde da Família.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

18 Todas as atividades abaixo são relativas às obrigações do Agente Comunitário de Saúde, nas equipes de atenção
básica, EXCETO:
a) Realizar consultas clínicas no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.
b) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
c) Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
d) Desenvolver atividades de vigilância à saúde, como por exemplo, combate a dengue, malária e leishmaniose.
e) Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à
prevenção da doença e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde.
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19 Em relação ao Programa Nacional de Imunização no Brasil, analise as proposições abaixo e responda:
I) A vacina BCG é administrada em dose única, o mais precoce possível, preferencialmente na maternidade, logo após
o nascimento da criança.
II) Todas as mulheres brasileiras, em todas as idades, têm direito a vacina HPV, na rede de serviço SUS.
III) Os grupos prioritários que têm acesso à vacina contra gripe na rede de serviço SUS, são: pessoas com 60 anos ou
mais, gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto, crianças entre seis meses e cinco anos de idade,
profissionais de saúde, pessoas privadas de liberdade, além dos doentes crônicos e transplantados.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
20 Todas as alternativas abaixo são relativas às práticas de humanização, previstas na Política Nacional de
Humanização do SUS, EXCETO:
a) Acolhimento e classificação de risco nas portas de entrada de urgência e emergência.
b) Valorização do trabalho e do trabalhador.
c) Verticalização e formação de equipes de referência para o cuidado em unidades de produção de atenção hospitalar
e urgência e emergência.
d) Visita aberta e direito a acompanhante de livre escolha da gestante e parturiente.
e) Cogestão da ambiência em saúde.
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Legislação Municipal
21 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, assinale a afirmativa que define as atribuições das
Comissões Especiais da Câmara dos Vereadores.
a) Discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento interno, a competência do Plenário.
b) Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil.
c) Convocar os secretários municipais ou diretores equivalentes, para prestar informações de suas atribuições.
d) Ser destinada ao estudo de assunto específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou
outros atos públicos.
e) Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão.
22 No que diz respeito ao processo legislativo previsto na Lei Orgânica Municipal, a lei de criação de cargos, funções
ou empregos públicos, é objeto de:
a) Emenda à Lei Orgânica Municipal.
b) Leis complementares.
c) Leis delegadas.
d) Resoluções.
e) Decretos legislativos.
23 Após analisar a afirmativa a seguir, assinale a alternativa INCORRETA. Ao servidor público com exercício de
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
a) Tratando-se de mandato eletivo federal, ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.
b) Investido ao mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
c) Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo.
d) Em qualquer cargo que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado
para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
e) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, o valores serão determinados como se no exercício
estivesse.
24 Conforme disposição no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Equador, NÃO é uma das formas de
provimento de cargo público:
a) Reintegração.
b) Readmissão.
c) Recondução.
d) Aproveitamento.
e) Reversão.
25 Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I – O estágio probatório do funcionário público terá o período de 18 meses.
II – O servidor que não entrar em exercício dentro do prazo de 15 dias, será exonerado.
III – Nenhum servidor será colocado à disposição de um outro órgão que não de sua subordinação.
a) Apenas a afirmativa II está correta.
b) Apenas a afirmativa III está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
e) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
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Conhecimentos Específicos
26 Tindalização é um método de esterilização fracionada em que o meio sofre aquecimento consecutivo para
destruição de formas microbianas esporulantes. Em relação à temperatura usada no processo deve ser inferior a
100oC, sob as condições de,
a) chama.
b) autoclave.
c) estufa a seco.
d) bico de bunsen.
e) banho-maria.
27 A composição de álcool a 70% corresponde à solução,
a)
b)
c)
d)
e)

30 ml de etanol absoluto e 70 ml de água destilada.
70 ml de etanol absoluto e 30 ml de água destilada.
70% de álcool a 96,7 GL e 30% de água potável.
30% de água potável e 70% de álcool a 46,5 GL.
70% de álcool a 47,5 GL e 30% de água destilada e esterilizada.

28 Os anatomistas adotam uma posição padrão, denominada de posição anatômica. Deste modo, os anatomistas,
quando escrevem seus textos, referem-se à descrição do indivíduo, considerando a posição:
a) Ereta, em pé, com a face voltada para frente, o olhar dirigido para o horizonte, membros superiores estendidos,
aplicados ao tronco e com as palmas voltadas para frente, membros inferiores unidos, com as pontas dos pés
dirigidas para frente.
b) Dorsal, em pé, o olhar dirigido para o horizonte, membros superiores estendidos, aplicados ao tronco e com as
palmas voltadas para frente, membros inferiores unidos, com as pontas dos pés dirigidas para frente.
c) Ereta, em qualquer posição, com a face voltada para frente, membros superiores estendidos, aplicados ao tronco e
com as palmas voltadas para frente, membros inferiores unidos, com as pontas dos pés dirigidas para frente.
d) Ereta, em pé, com a face voltada para frente, membros inferiores estendidos, aplicados ao tronco e com as palmas
voltadas para frente, membros superiores unidos, com as pontas dos pés dirigidas para frente.
e) Ereta, em pé, com a face voltada para frente, o olhar dirigido para o horizonte, membros inferiores estendidos,
aplicados ao tronco e com as palmas voltadas para frente, membros superiores unidos, com as pontas dos pés
dirigidas em angular.

29 A enfermagem, ao desempenhar o seu cuidado a pessoas com problemas de saúde, deve ter suas ações
direcionadas para as demandas,
a)
b)
c)
d)
e)

sociais e psíquicas.
biológicas e espirituais.
biológicas, sociais, espirituais e psíquicas do ser humano.
espirituais e psíquicas do ser humano.
biológicas e socioeconômicas do ser humano.

30 A enfermagem como ciência pode ser exercida em Hospitais, Empresas Particulares, Escolas, Centros de Saúde,
dentre outros. Quanto à introdução do paciente no âmbito hospitalar, a internação chama-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Admissão do paciente para triagem.
Recepção do paciente para imediato atendimento.
Admissão do paciente para ocupar um leito hospitalar.
Acolhida do paciente para a internação.
Atendimento do paciente com o compromisso de interná-lo.
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31 A incidência das doenças crônico-degenerativas tem aumentado significativamente nos últimos anos, dentre estas,
encontra-se a doença renal crônica. O conhecimento básico sobre um paciente com insuficiência renal crônica,
identifica-se principalmente pelos sintomas:
a)
b)
c)
d)
e)

Febre, cefaleia, confusão mental e diarreia.
Tendências hemorrágicas, confusão mental e febre alta.
Dores abdominais, diarreia, fraqueza e restrição à micção.
Fadiga, letargia, cefaleia, fraqueza, tendências hemorrágicas e confusão mental.
Dores uretrais, confusão mental e perda de mobilidade.

32 A atividade de aconselhamento quanto à AIDS e o HIV, indicada aos profissionais da área de enfermagem, estes
devem orientar os pacientes em todos os seus contatos. Na prática, essa orientação tem dois objetivos básicos:
I – Evitar transmissão da infecção pelo HIV.
II – Oferecer apoio psicológico às pessoas infectadas ou afetadas pelo HIV.
III – Orientar sobre a expectativa de vida do paciente.
IV – Enfrentar, sempre, a discussão dos hábitos sexuais, uso de drogas e questões particulares do paciente.
Está correta apenas o que se indica em:
a) I e II.

b) I e III.

c) II e IV.

d) II e III.

e) I e IV.

33 A assistência pré-natal adequada, com a detecção e a intervenção precoce das situações de risco, bem como um
sistema ágil de referência hospitalar, são determinantes que têm o potencial de diminuir as principais causas de
mortalidade materna e neonatal. O sistema de referência hospitalar compreende fundamentalmente sistema de,
a) prevenção.
b) regulação.
c) atendimento.
d) acolhimento.
e) humanização.
34 Entende-se por avaliação pré-concepcional, a consulta que o casal faz
a) antes de contrair núpcias.
b) após contrair núpcias.
c) quanto ao uso de métodos anticoncepcionais.
d) para planejamento da concepção à segunda gravidez.
e) antes de uma gravidez.
35 A orientação da atenção em planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil
na medida em que:
I - diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados.
II - aumenta o número de cesáreas realizadas para fazer a ligadura tubária.
III - diminui o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros métodos Anticoncepcionais.
IV - diminui o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso, para que
sejam adequadamente amamentados.
V - possibilita planejar a gravidez em mulheres adolescentes ou com patologias crônicas descompensadas.
Está correto apenas o que se afirma em:
a) I, IV e V.

b) I, II e III.

c) II, IV e V.

d) I, III e V.
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36 Os profissionais de saúde devem compreender a lactação sob o olhar materno, desvendando seus mitos e crenças,
de modo a contemplar os diversos fatores presentes na lactação, atuando de modo mais eficaz para o prolongamento e
a manutenção da amamentação. O leite materno é o alimento ideal para o lactente devido às suas propriedades:
I - Nutricionais e imunológicas.
II - Redução do índice de mortalidade infantil.
III - Crescimento e desenvolvimento saudável.
IV - Redução de risco de doenças crônicas.
V - Prevenção às infecções, diarreias e doenças respiratórias.
Está correto apenas:
a) I, II, III, IV e V.
b) I, II, IV e V.
c) II, III e IV.
d) I, III e V.
e) I, IV e V.
37 Referir ao hospital por classificação grave no atendimento de uma criança deve-se observar as classificações
graves no quadro Avaliar e Classificar, que tenham a cor vermelha, NÃO compreende:
a) Pneumonia grave.
b) Desnutrição grave.
c) Desidratação simples.
d) Anemia grave.
e) Mastoidite.
38 A enfermagem atua diretamente no cuidado aos pacientes submetidos à cirurgia de próstata, tanto no aspecto físico
quanto no psicológico. Quanto ao físico, esses indivíduos necessitam de orientações relacionadas aos cuidados póscirúrgicos com o cateter,
a) ação educativa do profissional da enfermagem.
b) orientação sobre os efeitos colaterais.
c) interação paciente-paciente.
d) interação paciente-profissional da enfermagem.
e) banhos mornos, banho à extremidade do órgão sexual e roupas adequadas.
39 A cesariana é definida como o ato cirúrgico consistente em incisar o(a),
a)
b)
c)
d)
e)

parede do útero, liberando assim o concepto.
abdome, liberando assim o concepto.
cólon, liberando assim o concepto.
abdome e a parede do útero, liberando assim o concepto.
cólon e a parede do útero, liberando assim o concepto.
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40 Profissionais de saúde estão expostos, pela natureza de seu trabalho em hospitais ou em outras instituições, a
riscos relacionados aos agentes de diferentes patogenias, sendo imprescindível ao profissional da enfermagem o
conhecimento sobre o conhecimento da biossegurança, que se define:
a) Conjunto de procedimentos, ações, técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou
minimizar riscos inerentes as atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de
serviços, que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos
desenvolvidos.
b) O conjunto de estratégias que propõem o manuseio adequado de substâncias biológicas avaliando todas as
condições que serão necessárias para a atividade de enfermagem.
c) Todo dispositivo ou produto e conjunto de medidas preventivas à saúde humana, animal e proteção do meio
ambiente, com o uso adequado e individual pelo profissional, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar
a segurança e a saúde no trabalho.
d) Conjunto de fatores que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto
ou afetando sua saúde, como risco ergonômico, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade,
responsabilidade excessiva, postura inadequada de trabalho.
e) Conjunto de dispositivos para proteção pessoal da área de saúde em permanente contato com agentes infecciosos,
tóxicos ou corrosivos, calor excessivo, fogo e outros perigos.
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Português
Leia o texto 1 a seguir e responda às questões de 1 a 8.
Texto 1

Não fui eu, professor
Fatos espantosos na política, que comandam a economia, e o resto neste naufrágio lento e grave que precisa ser
detido, nos lembram o menino que, fazendo na sala de aula algo reprovável, diante do olhar severo da professora
aponta o dedo para um colega e diz depressa: “Não fui eu, profe, foi ele!”. O primeiro impulso de quem comete um
malfeito é esquivar-se da culpa e mentir acusando outros. É preciso caráter e honradez para assumir
responsabilidades.
Quando isso acontece no segmento público, de governo, sobretudo em altos escalões, é dramático, e
envergonha a todos. Merecemos algo mais e melhor, que nos ajude a acreditar nas autoridades que nos governam (ou
desgovernam). Pois perdemos essa confiança, o que se compara a uma enfermidade séria ou mutiladora. Como
crianças que descobrem que não podem confiar no pai ou na mãe e ficam relegadas ao desalento, ao pessimismo, à
confusão.
Nestes tempos de aflição e vexames que nos diminuem aos olhos de outros países, mal se compreende que
tudo isso tenha acontecido sem que a gente soubesse – às vezes fingíamos não notar ou nem queríamos saber. O que
fizeram com bens, empresas, fortunas quase incalculáveis, que pertenciam afinal ao povo brasileiro e serviriam para
construir centenas de escolas, creches, postos de saúde, hospitais, casas e estradas? O que fizeram, aliás, com a
confiança de tantos? Tarde começamos a enxergar, como adultos capazes de questionamentos sérios, e cobranças
mais do que justas. Não aceitamos mais as toscas acusações, disfarces, ocultamentos, fatos e atos para desviar a
atenção da dura realidade que só os muitos ingênuos, ou interessados em manter a situação, se negam a ver.
É hora de urgentemente mudar, de nos unirmos em nome do direito, da justiça, da honra. Temos entre nós
alguém como o juiz Sérgio Moro, que, apoiado por homens sérios do Ministério Público Federal, representa homens e
mulheres, velhos e jovens de bem atingidos na sua honra pela atitude de governantes, grandes empresários, políticos e
até membros do Judiciário que há anos acobertam males que solaparam não só a economia mas a confiança e a honra
do país – sombria e real constatação. O impensável cortejo de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem –
como se isso os desculpasse – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e
seu trabalho (vejam-se pronunciamentos de vários diretores das hoje malvistas empreiteiras). Muitos milhares de
inocentes perderão – e já vêm perdendo – o emprego, começando pelos trabalhadores do gigante Petrobras e de
centenas de empresas a ele ligadas que vão fechar ou reduzir dramaticamente seu funcionamento. O iludido povo
brasileiro pagará essas contas.
O que dirão, o que farão o funcionário de escritório eficiente, o operário exausto, o professor mal pago, o médico
incansável, a dona de casa aflita, o pai de família revoltado, que com seus impostos sustentaram entidades ineficientes
que deveriam prover boa saúde, educação, transportes e outros?
Que falha em nosso discernimento nos fez escolher tão mal governantes e representantes? Faltou a base de
qualquer nação: educação, que não deve nivelar por baixo nem facilitar, mas proporcionar a todos a merecida
ascensão na sociedade. Alguém bem informado escolhe diferentemente daquele submetido a uma manipulação
impiedosa, mantido feito gado impotente longe do progresso que precisa ser distribuído entre todos os brasileiros, até
os mais desvalidos – e não haveria mais as multidões de desvalidos que ainda povoam o país.
O que eles, os mais pobres entre os pobres, e todos os que têm acesso a alguns bens recebem neste dramático
momento não são desculpas nem projetos reais, mas acusações absurdas, posturas toscas, tentativas desastradas de
tapar o sol cruel da realidade. Somos as nossas escolhas: talvez se possa escolher diferente, pelo nosso bem e pelo
bem deste país, que não deveria estar tão vexado e afastado da posição que pode ter no mundo civilizado.
(LUFT, Lya. Revista Veja, 04 de março de 2015, com adaptações)

01 Ao longo do texto, a autora apresenta algumas perguntas (3º, 5º e 6º §§). É possível afirmar que as perguntas do(s)
a)
b)
c)
d)
e)

3º parágrafo são respondidas no quarto parágrafo e têm o objetivo de inserir um novo assunto ao texto.
3º e 5º parágrafos não podem ser respondidas, pois levam o leitor a pensar sobre uma realidade vivida.
3º, 5º e 6º parágrafos não precisam ser respondidas, pois fazem parte da argumentação da autora.
3º, 5º e 6º parágrafos são respondidas no último, quando a autora afirma que somos as nossas escolhas.
3º e 6º parágrafos têm as mesmas respostas e denunciam uma condição atual enfrentada pelo povo brasileiro.
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02 Marque a alternativa em que o trecho NÃO representa a opinião da autora.
a) “... o menino que, fazendo na sala de aula algo reprovável, diante do olhar severo da professora aponta o dedo para
um colega e diz depressa: ‘Não fui eu, profe, foi ele!’.” (1o §)
b) “O iludido povo brasileiro pagará essas contas.” (4o §)
c) “É preciso caráter e honradez para assumir responsabilidades.” (1o §)
d) “É hora de urgentemente mudar, de nos unirmos em nome do direito, da justiça, da honra.” (4o §)
e) “Merecemos algo mais e melhor, que nos ajude a acreditar nas autoridades que nos governam (ou
desgovernam).” (2o §)

03 Com o objetivo de manter os mesmos significados no texto, selecione um sinônimo dos termos (1) “solaparam” e (2)
“ignomínias” (4o §), respectivamente.
a)
b)
c)
d)
e)

(1) aumentaram e (2) humilhações.
(1) pioraram e (2) símbolos.
(1) reduziram e (2) metas.
(1) afundaram e (2) indecências.
(1) melhoraram e (2) desonras.

04 Leia as assertivas abaixo a respeito da relação entre título e o texto e assinale a(s) correta(s).
I) A autora sugere que os brasileiros elegeram governantes incompetentes.
II) A autora compara todos os brasileiros ao aluno (1o §) que não assume algo incorreto que fez.
III) A autora sugere o juiz Sérgio Moro, responsável por operações investigativas, como sendo um exemplo de
professor do aluno (1o §).
IV) A autora afirma que todos os brasileiros não assumem qualquer responsabilidade quanto à existência de corrupção.
Está(ão) correta(s):
a)
b)
c)
d)
e)

II, III e IV.
Apenas I.
Apenas III.
I, II e IV.
Apenas II.

05 Quanto ao trecho “Não fui eu, profe, foi ele” (1o §), avalie as afirmativas abaixo e assinale a(s) correta(s).
I) É um uso informal da modalidade oral, adequado ao contexto do texto escrito.
II) É um uso considerado inadequado, já que o texto em questão é da modalidade escrita.
III) Para ser considerado adequado no texto 1, o termo “profe” deveria ser reescrito por “professora”.
Está(ão) correta(s):
a) Apenas III.
b) II e III.
c) Apenas II.
d) I e III.
e) Apenas I.
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06 Avalie as assertivas abaixo sobre o funcionamento da palavra “mas” (4o, 6o e 7o §§) e assinale a(s) correta(s).
I) No 4º §, o “mas” é considerado uma conjunção, pois apresenta um contraste com a ideia anterior.
II) Nos 6º e 7º §§, o “mas”, classificado como conjunção, tem o mesmo funcionamento de oposição.
III) No 7º §, a palavra é considerada uma preposição por ligar os termos “reais” e “acusações”.
IV) No 4º §, o “mas”, considerado conjunção, pode ser substituído por “como também”, mantendo-se o mesmo sentido.
Está(ão) correta(s):
a) II, III e IV.
b) Apenas I.
c) Apenas II.
d) Apenas IV.
e) II e IV.
07 Ao colocar a palavra “cortejo” no plural, marque a alternativa correta quanto à flexão.
“O impensável cortejo de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem – como se isso os
desculpasse – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções
e seu trabalho...” (4o §)
a) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem – como se isso os desculpasse –
que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e seu trabalho...
b) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiram tal dimensão que muitos admitem – como se isso os desculpasse
– que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e seu trabalho...
c) Os impensável cortejos de ignomínias assumiram tais dimensões que muitos admitem – como se isso os
desculpasse – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiriam nem exercer suas funções e seu trabalho...
d) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiram tais dimensões que muitos admitem – como se isso os
desculpassem – que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiria nem exercer suas funções e seu trabalho...
e) Os impensáveis cortejos de ignomínias assumiu tal dimensão que muitos admitem – como se isso os desculpassem
– que sem suborno, sem roubo e mentira não conseguiria nem exercer suas funções e seu trabalho...
08 Leia as alternativas abaixo e julgue verdadeiras (V) ou falsas (F), sobre o uso dos adjetivos e advérbios no texto.
(
(
(
(

) Funcionam
) Funcionam
) Funcionam
) Funcionam

como adjetivos: espantosos (1o §), reprovável (1o §), público (2o §).
como advérbios: urgentemente (4o §), muitos (3o §), diferente (7o §).
como adjetivos: reprovável (1o §), público (2o §), diferente (7o §).
como advérbios: diferentemente (6o §), urgentemente (4o §), público (2o §).

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

V – V – F – F.
F – F – V – V.
V – F – V – F.
F – V – F – V.
V – F – F – V.
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09 Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do uso dos verbos (1)“pensam” e (2)“se manifestam” no trecho
abaixo. (Trecho retirado de uma carta do leitor, a respeito do texto 1 “Não fui eu, professor”, em Revista Veja, 11 de
março de 2015).
“O Brasil precisa demais de centenas de pessoas que pensam e se manifestam como Lya.”
a)
b)
c)
d)
e)

Os dois verbos remetem a ações da autora Lya Luft identificadas em vários parágrafos do texto 1.
O verbo (1) remete à ação de centenas de pessoas citadas no texto 1.
Os dois verbos referem-se às pessoas de que o Brasil precisa, excluindo-se Lya Luft.
O verbo (2) remete à manifestação verbal de Lya Luft ao escrever o texto 1.
Os dois verbos sugerem que várias pessoas devem pensar como a escritora Lya Luft.

10 Marque a alternativa em que as regras de acentuação e de ortografia foram utilizadas corretamente. (Trecho
retirado de uma carta do leitor, em Revista Veja, 11 de março de 2015).
a) Lya Luft demonstra a clareza e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsáveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
b) Lya Luft demostra a clareza e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsaveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
c) Lya Luft demonstra a claresa e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsáveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
d) Lya Luft demonstra a clareza e o brilhatismo com que aborda a atual faze do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsáveis pelo brutal e vergonhoso assalto à
Petrobras.
e) Lya Luft demostra a clareza e o brilhantismo com que aborda a atual fase do Brasil, em que governantes e exgovernantes tentam tirar o foco dos verdadeiros culpados e responsaveis pelo brutal e vergonhozo assalto a
Petrobras.
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Políticas Públicas de Saúde
11 Sobre os direitos dos usuários, em relação aos serviços de saúde no SUS, analise as proposições abaixo e
responda:
I) Deve ser mantido o sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais do usuário, inclusive nos casos de
risco à saúde pública.
II) O usuário tem direito à obtenção de laudo, relatório e atestado médico, sempre que justificado por sua situação de
saúde.
III) É garantida a liberdade ao usuário, em qualquer fase do tratamento, de procurar segunda opinião ou parecer de
outro profissional ou serviço sobre o seu estado de saúde ou sobre os procedimentos recomendados.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
12 Todas as alternativas abaixo são relativas à obrigatoriedade de funcionamento de cada serviço de saúde, EXCETO:
a) Disponibilizar em local visível à população o nome do responsável pelo serviço.
b) Informar sobre as ações e procedimentos disponíveis no serviço de saúde.
c) Indicar, em local visível à população, o horário de funcionamento do serviço.
d) Manter o sigilo do nome dos profissionais disponíveis para cada serviço de saúde.
e) Informar as pessoas sobre os endereços e telefones dos serviços que compõem a rede SUS.
13 A Atenção Básica é a porta de entrada do usuário à rede SUS. Sobre esse tema analise as proposições abaixo e
marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) A Atenção Básica abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento,
a redução de danos e a manutenção da saúde.
( ) A Atenção Básica é desenvolvida com mais alto grau de centralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
( ) A Atenção Básica é desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, sob forma de trabalho em
equipe.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
14 Todas as alternativas abaixo referem-se aos princípios que orientam a Atenção Básica, EXCETO:
a) Acessibilidade.
b) Vínculo.
c) Universalidade.
d) Privacidade.
e) Humanização.
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15 A consolidação e o aprimoramento da Atenção Básica como importante reorientadora do modelo de atenção à
saúde no Brasil, requer um saber e um fazer em educação permanente. Em relação a este tema analise as proposições
abaixo e responda:
I) A educação permanente, além de sua evidente dimensão pedagógica, deve ser encarada como uma estratégia de
gestão que pode provocar mudanças no cotidiano dos serviços.
II) A educação permanente deve embasar-se num processo pedagógico, desde a aquisição de conhecimentos e
habilidades, até o aprendizado que parte dos desafios enfrentados no processo do trabalho.
III) A análise coletiva dos processos de trabalho se constitui num aspecto secundário da educação permanente.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
16 Todas as alternativas abaixo referem-se às características das equipes de Atenção Básica, EXCETO:
a) Promover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita.
b) Realizar atenção à saúde especificamente na Unidade Básica de Saúde.
c) Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população.
d) Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social.
e) Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes de apoio social, voltados para o desenvolvimento de
uma ação integral.

17 A estratégia de saúde da família é tida como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção
Básica. Em relação a este tema analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) A existência de uma equipe multiprofissional é um item essencial à estratégia da saúde da família.
( ) As Equipes de Saúde da Família devem estar devidamente cadastradas no sistema de cadastro nacional vigente,
de acordo com conformação e modalidade de inserção do profissional médico.
( ) Os agentes comunitários de saúde podem não integrar a Equipe de Saúde da Família.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

18 Todas as atividades abaixo são relativas às obrigações do Agente Comunitário de Saúde, nas equipes de atenção
básica, EXCETO:
a) Realizar consultas clínicas no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.
b) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
c) Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
d) Desenvolver atividades de vigilância à saúde, como por exemplo, combate a dengue, malária e leishmaniose.
e) Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à
prevenção da doença e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde.
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19 Em relação ao Programa Nacional de Imunização no Brasil, analise as proposições abaixo e responda:
I) A vacina BCG é administrada em dose única, o mais precoce possível, preferencialmente na maternidade, logo após
o nascimento da criança.
II) Todas as mulheres brasileiras, em todas as idades, têm direito a vacina HPV, na rede de serviço SUS.
III) Os grupos prioritários que têm acesso à vacina contra gripe na rede de serviço SUS, são: pessoas com 60 anos ou
mais, gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto, crianças entre seis meses e cinco anos de idade,
profissionais de saúde, pessoas privadas de liberdade, além dos doentes crônicos e transplantados.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
20 Todas as alternativas abaixo são relativas às práticas de humanização, previstas na Política Nacional de
Humanização do SUS, EXCETO:
a) Acolhimento e classificação de risco nas portas de entrada de urgência e emergência.
b) Valorização do trabalho e do trabalhador.
c) Verticalização e formação de equipes de referência para o cuidado em unidades de produção de atenção hospitalar
e urgência e emergência.
d) Visita aberta e direito a acompanhante de livre escolha da gestante e parturiente.
e) Cogestão da ambiência em saúde.
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Legislação Municipal
21 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, assinale a afirmativa que define as atribuições das
Comissões Especiais da Câmara dos Vereadores.
a) Discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento interno, a competência do Plenário.
b) Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil.
c) Convocar os secretários municipais ou diretores equivalentes, para prestar informações de suas atribuições.
d) Ser destinada ao estudo de assunto específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou
outros atos públicos.
e) Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão.
22 No que diz respeito ao processo legislativo previsto na Lei Orgânica Municipal, a lei de criação de cargos, funções
ou empregos públicos, é objeto de:
a) Emenda à Lei Orgânica Municipal.
b) Leis complementares.
c) Leis delegadas.
d) Resoluções.
e) Decretos legislativos.
23 Após analisar a afirmativa a seguir, assinale a alternativa INCORRETA. Ao servidor público com exercício de
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
a) Tratando-se de mandato eletivo federal, ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.
b) Investido ao mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
c) Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo.
d) Em qualquer cargo que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado
para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
e) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, o valores serão determinados como se no exercício
estivesse.
24 Conforme disposição no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Equador, NÃO é uma das formas de
provimento de cargo público:
a) Reintegração.
b) Readmissão.
c) Recondução.
d) Aproveitamento.
e) Reversão.
25 Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I – O estágio probatório do funcionário público terá o período de 18 meses.
II – O servidor que não entrar em exercício dentro do prazo de 15 dias, será exonerado.
III – Nenhum servidor será colocado à disposição de um outro órgão que não de sua subordinação.
a) Apenas a afirmativa II está correta.
b) Apenas a afirmativa III está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
e) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
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Conhecimentos Específicos
26 Devido às suas propriedades conservadoras dos componentes do plasma e da morfologia celular, alguns
anticoagulantes são mais utilizados na rotina dos exames hematológicos. Para a contagem celular no hemograma, qual
dos anticoagulantes abaixo deve ser utilizado?
a) Ácido etilenodiaminotetracético.
b) Anticoagulante com citrato de sódio.
c) Anticoagulante com citrato de potássio.
d) Anticoagulante com oxalato de potássio.
e) Heparina sódica.
27 O procedimento de esterilização que utiliza o calor úmido sob pressão é obtido pelo equipamento autoclave. Qual
das alternativas abaixo corresponde a temperatura e o tempo adequados para o processo de esterilização de
instrumentos?
a) 131º C – 20 minutos.
b) 151º C – 30 minutos.
c) 121º C – 15 minutos.
d) 251º C – 15 minutos.
e) 171º C – 30 minutos.
28 Assinale a alternativa que apresenta os equipamentos de proteção individual (EPI) que devem ser utilizados em
laboratório de análises clínicas:
a) Jaleco de mangas compridas, luvas e capela de exaustão.
b) Fluxo laminar, luvas e óculos.
c) Jaleco de mangas curtas, óculos e luvas.
d) Respirador, capote e caixa de areia.
e) Jaleco de mangas compridas, luvas e óculos.
29 Para a obtenção de uma amostra de sangue venoso, a coleta deve ser realizada utilizando preferencialmente a
veia:
a) Jugular interna.
b) Jugular externa.
c) Radial.
d) Femoral.
e) Cubital.
30 No exame químico da urina, quando a tira reagente demonstrar positividade para o nitrito, qual o achado no
sedimento urinário que apresenta correlação com este resultado?
a) Leucócitos.
b) Albumina.
c) Sangue.
d) Bactérias.
e) Cilindros.
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31 Para a qualidade do exame parasitológico de fezes deve ser observado que a coleta, o armazenamento e a
conservação da amostra são de fundamental importância. Marque “V” para as afirmativas verdadeiras, “F” para as
falsas e assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
(
(
(

) Em caso de não conter conservantes, as fezes deve ser enviada ao laboratório no período de 18 a 24 horas após a
coleta.
) O MIF (mercurocromo ou mertiolato, iodo e formol) e o formol a 10%, são conservantes utilizados na rotina
laboratorial para conservação das fezes.
) Amostras coletadas em dias consecutivos ou alternados, devem ser armazenadas com conservantes.

a) V, F, V.

b) V, V, F.

c) F, V, V.

d) F, F, V.

e) F, F, F.

32 Nas medidas espectrofotométricas o fator de calibração é utilizado para:
a) Determinar a concentração de um analito ao se compararem com os valores de absorção de concentrações
padronizadas do mesmo composto.
b) Calcular a concentração de um composto que não segue a lei de Lambert-Beer.
c) Realizar dosagens de analitos que não apresentam relação linear entre concentração e absorbância.
d) Determinar a concentração de um fármaco quando se incide uma luz policromática sobre ele.
e) Obter a concentração de uma substância que não tenha suas características espectrofotométricas conhecidas.
33 Para o controle de qualidade de autoclavagem de um meio de cultura, o sistema mais adequado é?
a) Aumentar a temperatura e a pressão do autoclave.
b) Aumentar apenas a temperatura do autoclave.
c) Aumentar apenas a pressão do autoclave.
d) Colocar na autoclavagem uma cultura com esporos de Bacillus stearotermophilus e depois incubar na estufa para
constatar germinação.
e) Colocar na autoclavagem uma cultura de Proteus mirabilis e depois constatar se está morta.
34 No exame parasitológico de fezes, qual o método mais utilizado em laboratório de análises clínicas para isolamento
de larvas de nematódeos e larvas de Strongyloides.
a) Rugai e Baermann-Moraes.
b) Faust e cols. e Rugai.
c) Faust e cols. e Baermann.
d) Método de Stoll e Rugai.
e) Faust e Ritchie.
35 Na coloração de Gram o corante de fundo utilizado é o(a):
a) Safranina.
b) Cristal violeta.
c) Azul de metileno.
d) Solução álcool-acetona.
e) Lugol.
36 O grupo sanguíneo “O” é determinado pela:
a) Presença de aglutinina “O” no soro.
b) Ausência de aglutininas A e B nas hemácias.
c) Presença somente de aglutinina H.
d) Presença de aglutininas nas hemácias.
e) Ausência de aglutininas A e B no soro.
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37 A coloração vital com azul-de-cresil-brilhante serve para evidenciar:
a) Macroplaquetas.
b) Hemácias microcíticas.
c) Reticulócitos.
d) Granulações tóxicas nos neutrófilos.
e) Leucócitos.
38 O anticoagulante que deve ser utilizado na coleta do sangue total com o objetivo de inibir a glicólise é:
a) Citrato de sódio a 3,8%.
b) Fluoreto de sódio.
c) Heparina.
d) EDTA sódico.
e) EDTA potássico.
39 Na maioria das vezes, as dosagens bioquímicas são realizadas por meio do espectrofotômetro. O mecanismo
desse equipamento que transforma a luz policromática em monocromática denomina-se:
a) Lâmpada de vapor de mercúrio.
b) Monocromador.
c) Prisma.
d) Circuito medidor.
e) Detector.
40 Na espectrofotometria, o logaritmo inverso da transmitância é denominado de:
a) Absortividade molar.
b) Coeficiente de molaridade.
c) Monocromatismo.
d) Absorbância.
e) Impedância.
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Português
Leia o texto 1 que segue e responda às questões de 01 a 08:
Texto 1:
UNIÃO HOMOAFETIVA EM DEBATE NO BRASIL
Paulo Silvino Ribeiro*

Recentemente no Brasil, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Várias
polêmicas vieram à tona transcendendo a discussão sobre casamento homossexual e preconceito, convidando também
à reflexão sobre liberdade de expressão religiosa.
Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 60 mil casais homossexuais, número este considerável e que pode
ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação sexual em razão do preconceito que enfrentam
no dia a dia. Dessa forma, do ponto de vista jurídico, esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social, o qual
tem sua representatividade na sociedade e por isso deve ter suas demandas e direitos assegurados pela lei. Essa
decisão é uma conquista importante no sentido de ampliar as garantias patrimoniais entre os homossexuais que vivem
em união estável, os quais, em caso de morte do companheiro ou companheira, poderão, com a aprovação desta lei,
usufruir legalmente de sua herança, assim como já ocorre com todos os casais heterossexuais desde sempre.
Ao mesmo tempo em que se debate a legalização da união homoafetiva tem-se também discutido a criminalização da
homofobia. Mas se a intenção em promover a discussão é boa, por outro lado, a forma como vem sendo colocada e
defendida por aqueles que se dizem favoráveis à criminalização da homofobia parece embocar numa contradição que
também tem levantado polêmicas. Em nome da defesa da diversidade sexual, cogita-se em tornar crime, por exemplo,
a fala e a manifestação pública de religiosos que pregam a inconformidade do homossexualismo com suas convicções
religiosas e doutrinárias. Assim, se por um lado a legalização da união homoafetiva e a criminalização da homofobia
podem ser um avanço numa sociedade que busca construir uma tolerância com a diversidade (no sentido mais amplo
da palavra), por outro pode desencadear (mesmo que esta não seja a intenção) um retrocesso no tocante às garantias
de liberdade de expressão e de escolha religiosa.
Se existe o entendimento da necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito, a interferência do
sistema jurídico na esfera religiosa parece ser uma ideia fora do lugar. Se a liberdade à escolha da sexualidade, bem
como a integridade daquele que se reconhece como homossexual, devem ser garantidas, da mesma forma as
liberdades de expressão e de religião devem ser asseguradas por lei.
http://www.brasilescola.com/sociologia/uniao-homoafetiva-debate-no-brasil.html, acesso em 29 de junho de 2015, Adaptado.
*Colaborador Brasil Escola e doutorando em Sociologia pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas.

01 Sobre a ideia central do texto 1, é correto afirmar que o autor:
a) Expõe alternativas para a convivência harmônica entre casais homossexuais e heterossexuais.
b) Aponta soluções jurídicas para minimizar as distorções entre união homoafetiva e intolerância religiosa.
c) Põe no cerne da discussão os temas casamento homossexual e liberdade de expressão religiosa.
d) Posiciona-se contrário à aprovação da lei que regulamenta a união civil entre pessoas do mesmo sexo.
e) Destaca a relevância em discutir temas diametralmente opostos – legalização da união homoafetiva e criminalização
da homofobia.

02 Assinale a alternativa que NÃO resume as ideias secundárias do texto 1:
a) A decisão do STF permite que casais homossexuais usufruam de garantias patrimoniais tanto quanto casais
heterossexuais.
b) A aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo garante a criminalização da intolerância religiosa.
c) A legalização da união homoafetiva busca construir uma tolerância com a diversidade de interesses sociais e
culturais.
d) A lei deve assegurar os direitos à opção sexual, à integridade dos que se reconhecem como homossexual e às
liberdades de expressão e de religião para a existência de um Estado laico.
e) A legalização da união homoafetiva amplia a discussão sobre a criminalização da homofobia.
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03 A ideia de acréscimo que o trecho que pode ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação
sexual em razão do preconceito que enfrentam no dia a dia (2º§) empresta aos dados fornecidos anteriormente pelo
IBGE, é identificada pelo emprego dos termos:
a) pode ser.
b) muito maior.
c) em razão do.
d) aqueles.
e) no dia a dia.
04 Em Esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social (2º§), o trecho sublinhado refere-se à (ao):
a) Discordância dos interesses religiosos.
b) Contrariedade das atitudes democráticas desejadas pela mídia e pelos intelectuais.
c) Negação da liberdade de expressão de grupos liberais.
d) Concordância dos interesses dos homossexuais.
e) Favorecimento jurídico em detrimento dos homofóbicos.
05 Sobre o uso do acento grave indicador da crase em convidando também à reflexão sobre liberdade de expressão
religiosa (1º§), é correto afirmar que se trata de um caso de:
a) Regência Verbal, em que o sentido do verbo convidar remete a ação de atrair, despertar a vontade.
b) Regência Nominal, em que a expressão à reflexão refere-se ao advérbio também.
c) Concordância verbal, pelo valor circunstancial que o termo reflexão empresta ao enunciado.
d) Concordância nominal, pelo valor de restrição que o termo reflexão impõe à locução substantiva liberdade de
expressão.
e) Erro gramatical, porque o verbo convidar sempre exige a preposição para.
06 Assinale a alternativa correta em relação à função do Se, no fragmento do texto Se existe o entendimento da
necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito (4º§):
a) Pronome.
b) Substantivo.
c) Adjetivo.
d) Conjunção.
e) Advérbio.
07 Assinale a alternativa cuja grafia do termo segue a mesma regra utilizada em homoafetivo:
a) Infraestrutura.
b) Reutilização.
c) Homossexualismo.
d) Preconceito.
e) Desumano.
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08 Assinale a alternativa correta em relação à comparação entre os textos (1) União homoafetiva em debate no Brasil
e (2) 6 informações sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, que segue:
Texto 2:

Fonte: https://www.facebook.com/SenadoFederal?fref=ts, publicado em 30 de junho de 2015, na página Senado Notícias. Acesso em 01 de julho de 2015.

a)
b)
c)
d)
e)

Os textos possuem como característica central a narração dos fatos.
Os textos foram divulgados no mesmo ano, 2013.
O texto (2) nega o texto (1) em relação à decisão do STF.
Tanto o texto (1) quanto o texto (2) debatem sobre a criminalização da homofobia.
O texto (2) amplia o texto (1) no tocante ao direito jurídico de casais homoafetivos.

09 Assinale a alternativa correta sobre as ideias tratadas no texto 2:
a) Apresenta uma decisão arbitrária e incoerente para o conceito de família.
b) Argumenta em favor de uma orientação sexual para jovens e adolescentes.
c) Ilustra de forma preconceituosa o assunto abordado.
d) Sintetiza as decisões em torno do assunto no Brasil.
e) Acrescenta informações sobre os perigos da liberdade de expressão.
10 O trecho de casais homoafetivos adotarem, destacado Em O direito de casais homoafetivos adotarem crianças foi
confirmado pelo STF em 2015, é identificado como um(a):
a) Adjetivo que caracteriza o tipo de casais.
b) Locução prepositiva com valor de para.
c) Oração subordinada que completa o termo direito.
d) Oração coordenada com verbo adotarem no infinitivo flexionado.
e) Locução adverbial, que explica as circunstâncias da adoção.
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Legislação
11 A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos Princípios Fundamentais. O termo se refere a um
conjunto de dispositivos contidos na Carta Magna brasileira destinados a estabelecer as bases políticas, sociais,
administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as noções que dão a razão da existência e
manutenção do Estado brasileiro. Sendo assim, analise as proposições seguintes:
I – São poderes da União, dependentes um do outro, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
II – Garantir o desenvolvimento nacional e a defesa da paz são Fundamentos da República Federativa do Brasil.
III – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
IV – Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constitui um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil.
Está correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) I e IV.

e) II e IV.

12 Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa correta:
a) Não é assegurada, em nenhuma condição, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva.
b) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano.
c) As entidades associativas, independente de qualquer autorização, têm legitimidade para representar seus filiados
judicial ou extrajudicialmente.
d) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre não serão comunicados, em nenhum momento, ao juiz
competente nem à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
e) O Estado não tem obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.
13 A Constituição Federal de 1988 reservou o Título II aos Direitos e Garantias Fundamentais. O termo se refere a um
conjunto de dispositivos contidos no texto constitucional destinados a estabelecer direitos, garantias e deveres aos
cidadãos da República Federativa do Brasil. Estes dispositivos sistematizam as noções básicas e centrais que regulam
a vida social, política e jurídica de todo o cidadão brasileiro. Sobre os Direitos e Garantias Fundamentais, assinale a
alternativa correta:
a) O Brasil não está submetido à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, mesmo tendo manifestado adesão à sua
criação.
b) É assegurado à categoria dos trabalhadores domésticos o direito de proteção em face da automação, na forma da
lei.
c) É permitida a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores
interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.
d) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que ambos estejam a
serviço da República Federativa do Brasil.
e) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que
ocorra até 1 (um) ano da data de sua vigência.

14 Não é privativo de brasileiro nato o cargo de:
a) Senador.
b) Ministro do Superior Tribunal Federal.
c) Presidente da Câmara dos Deputados.
d) Presidente da República.
e) Oficial das Forças Armadas.
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15 A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal de 1988. Sendo assim, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Os Estados podem incorpora-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem
novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
b) São bens da União as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei.
c) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da
lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.
d) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios recusar fé aos documentos públicos, sendo
permitida a criação de distinções entre brasileiros ou preferência entre si.
e) A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

16 O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Sendo assim, analise as proposições seguintes:
I – É de competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o
estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.
II – Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas
Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância
de seu Ministério.
III – Perderá o mandato o Deputado ou Senador que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte
das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, inclusive nos casos de licença ou de missão por esta autorizada.
IV – É compatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas
asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.
Está correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) I e III.

e) II e IV.

17 Assinale a alternativa que corresponde à todos os princípios que a Administração Pública direta e indireta deverá
obedecer, de acordo com o caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988:
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, apenas.
b) Legalidade, impessoalidade e moralidade, apenas.
c) Eficiência, moralidade e publicidade, apenas.
d) Legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, apenas.
e) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, apenas.
18 A Constituição Federal, em seu Título sobre a Organização do Estado, reservou um Capítulo para tratar sobre a
Administração Pública. Sendo assim, assinale a alternativa correta:
a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros natos que não precisam preencher
nenhum requisito estabelecido em lei.
b) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos
em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
c) Não é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
d) A autoridade máxima decidirá qual o percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão, independente do que diz a lei.
e) O prazo de validade do concurso público será de dois anos, não sendo possível a sua prorrogação.
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19 De acordo com as disposições da Lei n. 8.666 de 1993, que institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Considera-se compra toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.
b) Considera-se execução direta a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios.
c) Considera-se serviço toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta
ou indireta.
d) Considera-se Administração o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e
atua concretamente.
e) Considera-se contratado a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública.

20 O artigo 22 da Lei n. 8.666 de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, traz
as modalidades de licitação e explica cada uma delas em seus parágrafos. Sendo assim, assinale a alternativa correta:
a) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto.
b) Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada
a necessária qualificação.
c) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou
não, escolhidos e convidados em número de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas de apresentação
das propostas.
d) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a
Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista
no artigo 19 da Lei n. 8.666/93, a quem oferecer maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
e) Convite é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada
a necessária qualificação.
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Legislação Municipal
21 Dentre as competências atribuídas ao Município de Equador, nos termo da Lei Orgânica Municipal, assinale a
afirmativa que importa em uma das suas competências privativas.
a) Promover a proteção do patrimônio público e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas.
b) Tornar obrigatório a utilização de estação rodoviária.
c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
d) Preservar florestas, a fauna e a flora.
e) Fiscalizar, nos locais de vendas direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios.
22 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O mandato da Mesa Diretora será de 2 anos, podendo haver recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.
II – Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais votado dentre os presentes assumirá a presidência.
III – Cabe as Comissões especiais da Câmara, discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento
interno, a competência do Plenário.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apena a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão erradas.
23 Dentre as atribuições abaixo relacionadas, nos termos da Lei Orgânica do Município, assinale apenas a que define
uma das atribuições do presidente da Câmara.
a) Promulgar as resoluções e decretos legislativos.
b) Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.
c) Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos.
d) Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos.
e) Representar, junto ao executivo, sobre necessidades de economia interna.
24 O ato de passagem do servidor pelo princípio de mérito, presente a devida qualificação à vaga existente em classe
afim, de nível mais elevado, isolado ou pertencente à série de classe, nos termos do art. 55, do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipal, é a definição de:
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Acesso.
d) Reintegração.
e) Readaptação.
25 O Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Equador-RN, em seu Capítulo VI, Seção I, dispõe sobre o
Vencimento e as Vantagens do servidor público. Além de vencimentos, somente poderão ser deferidas as seguintes
vantagens, EXCETO:
a) Diária.
b) Auxílio para diferença de caixa.
c) Auxílio moradia.
d) Salário família.
e) Curso de aperfeiçoamento em matéria municipal.
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Conhecimentos Específicos
26 O serviço social brasileiro contemporâneo apresenta uma feição acadêmico-profissional e social renovada, voltada
à defesa do trabalho e dos trabalhadores e comprometido com a democracia. Nessa perspectiva a profissão construiu
um projeto ético, político e profissional fundamentado na tradição marxista e que adquire materialidade no (a):
a) Código de Ética do Assistente Social de 1993, na Lei que Regulamenta a Profissão de 1993 e nas Diretrizes
Curriculares de 1996.
b) Código de Ética do Assistente Social de 1986, na Lei que Regulamenta a Profissão de 1993 e nas Diretrizes
Curriculares de 1996.
c) Código de Ética do Assistente Social de 1986, na Lei que Regulamenta a Profissão de 1993 e nas Diretrizes
Curriculares de 1988.
d) Código de Ética de 1986 e na Constituição Federal de 1988.
e) Lei que Regulamenta a Profissão de 1993 e na Política Nacional de Assistência Social de 2004.

27 Sobre o processo de institucionalização e legitimação do serviço social no Brasil, considere as seguintes
alternativas:
I – A institucionalização do serviço social como profissão na sociedade capitalista se explica no contexto contraditório
de um conjunto de processos sociais, políticos e econômicos, que caracterizam as relações entre as classes sociais
na consolidação do capitalismo monopolista.
II – O serviço social se institucionaliza e se legitima como um dos recursos mobilizados pelo Estado e pelo
empresariado, com suporte da Igreja Católica a partir dos anos 30 do século XX, no enfrentamento da questão
social.
III – A criação e desenvolvimento de grandes instituições assistenciais estatais nos anos 60 do século XX permitiu uma
ampliação na área de atuação dos assistentes sociais que assumem papel estratégico na execução das políticas
sociais emanadas pelo Estado.
Estão corretas as alternativas:
a ) I, II e III.
b) I e II.
c) II e III.
d) Apenas a I.
e) Apenas a III.
28 O sincretismo, um dos traços historicamente constitutivo da dimensão ideoteórica do Serviço Social brasileiro,
significa:
a) Pluralismo teórico e metodológico.
b) Postura interdisciplinar.
c) Reformismo político.
d) Militantismo profissional.
e) Incorporação eclética de novas teorias para subsidiar o exercício profissional e a produção teórica.
29 A apreensão do significado histórico da profissão só é possível com a sua inserção na sociedade, pois o Serviço
Social se afirma como instituição peculiar na e a partir da divisão social do trabalho. Esta concepção identifica, como
princípio que rege a estruturação das relações sociais na sociedade:
a) A intersubjetividade.
b) O saber/poder.
c) A solidariedade.
d) A contradição de classes.
e) A ideologia.
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30 De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a assistência social é organizada por meio da
proteção social básica e da proteção social especial, e estas serão ofertadas, respectivamente:
a) No Centro de Referência Especializado de Assistência Social e Secretaria de Assistência Social, em cada esfera de
governo.
b) No Conselho Municipal de Assistência Social e Secretaria de Assistência Social, em cada esfera de governo.
c) No Centro de Referência de Assistência Social e Conselho Municipal de Assistência Social.
d) No Centro de Referência de Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social
e) Na Secretaria Municipal de Assistência Social e no Conselho Municipal de Assistência.
31 De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), os serviços socioassistenciais no Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) são organizados pelas seguintes referências:
a) Vigilância social, proteção social e defesa social e institucional.
b) Proteção social, vigilância social e regionalização.
c) Vigilância social, regionalização e territorialização.
d) Proteção social, defesa social e institucional e regionalização.
e) Proteção básica, média complexidade e alta complexidade.
32 A Política de Saúde construída na década de 1980 expressou avanços na direção do Projeto da Reforma Sanitária.
A partir de 1990, ocorre o fortalecimento do projeto de saúde privatista. Entre as principais propostas do projeto
privatista de saúde, destacam-se:
I - Estímulo ao seguro privado.
II - Concepção de saúde como direito.
III - Terceirização das unidades de saúde.
IV - Universalização da atenção à saúde.
É correto o que se afirma nas alternativas:
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) I e III.
d) II e IV.
e) I, II, III e IV.
33 Conforme a Lei de Regulamentação da Profissão de Serviço Social, os CRESS aplicarão a seguinte penalidade aos
infratores dos dispostos desta lei:
a) Cancelamento provisório do registro profissional.
b) Multa no valor de uma a sete vezes a anuidade vigente.
c) Multa no valor de cinco salários mínimos.
d) Suspensão de um a cinco anos de exercício da profissão.
e) Cancelamento definitivo do registro, nos casos de extrema gravidade ou de reincidência contumaz.
34 No planejamento e execução de uma ação profissional inserida na política pública de saúde, no que se refere aos
benefícios a serem concedidos aos usuários, o que o assistente social deve considerar prioritariamente?
a) A universalidade dos direitos.
b) A parceria entre Estado e sociedade civil.
c) O poder aquisitivo dos usuários.
d) Os recursos técnico-institucionais.
e) Os serviços imediatamente disponíveis.
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35 No marco do que se tem denominado de teoria social crítica, a questão social é:
a) Produzida pela ineficácia de métodos de gestão social.
b) Constitutiva e inerente ao desenvolvimento do capitalismo, pois ela não se suprime se este se conserva.
c) Uma disfunção ou ameaça à ordem e à coesão social.
d) Uma situação natural, resultante de conflitos individuais que expressam o desejo da igualdade social.
e) Uma expressão que nasce para designar o fenômeno da pobreza do século XXI.
36 A Constituição Federal de 1988 introduziu conquistas inéditas no campo da proteção social. Dentre elas, destaca-se
a criação de novas modalidades de exercício da democracia participativa a exemplo dos Conselhos de Saúde e as
Conferências de Saúde que constituem espaços de participação política garantidos formalmente por meio da Lei
8142/90. Para os assistentes sociais, em particular, estes espaços:
a) Fortalecem a ampliação da burocracia estatal.
b) Fortalecem o processo de efetivação do controle social.
c) Fortalecem as representações dos empresários da área.
d) Reduzem as representações dos usuários dos serviços de saúde.
e) Reduzem as possibilidades de universalização dos direitos sociais
37 A implementação das políticas de ajuste estrutural recomendadas pelo ideário neoliberal tem impactado na
ampliação das desigualdades sociais, com redução dos investimentos na área social por parte dos Estados. Nesse
contexto, a política social assume como principal característica a:
a) Universalidade dos serviços sociais.
b) Restrição das políticas compensatórias.
c) Privatização dos serviços sociais.
d) Subordinação da política econômica à política social.
e) Integração das políticas que formam o tripé da seguridade social.
38 O Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1993 adota princípios e valores radicalmente humanistas,
dos quais destacam-se, EXCETO:
a) O reconhecimento da liberdade como valor ético central.
b) O empenho na eliminação de todas as formas de preconceito e a garantia do ecletismo.
c) A defesa intransigente dos direitos humanos.
d) A defesa, aprofundamento e consolidação da cidadania e da democracia.
e) O compromisso com a qualidade dos serviços prestados.
39 Verificada a prática de ato infracional, o ECA prevê um conjunto de medidas sócio-educativas. O item abaixo que
NÂO condiz com o conteúdo das medidas sócio-educativas prevista no ECA é:
a) A liberdade assistida, que será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer momento ser
prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor.
b) O regime de semi-liberdade, que pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio
aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.
c) A obrigação de reparar o dano, que, em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá
determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra
forma, compense o prejuízo da vítima.
d) A internação, que constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e
respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, não sendo permitida, em qualquer hipótese, a
realização de atividades externas.
e) A advertência, que consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada.
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40 O Artigo 5º, inciso 4º da Lei de Regulamentação da profissão reza: “realizar vistorias, perícias técnicas, laudos
periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social”. Pode-se, pois, inferir que esses procedimentos
privativos:
a) Obrigam os Assistentes Sociais a realizá-los somente após aprovação dos empregadores.
b) Podem ser realizados por outros profissionais, desde que autorizados por Assistentes Sociais.
c) Estão reservados exclusivamente a profissionais que prestaram concurso público.
d) São cabíveis, apenas, para Assistentes Sociais graduados em universidades públicas.
e) Devem ser realizados, apenas por Assistentes Sociais no pleno exercício profissional.
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Português
Leia o texto 1 que segue e responda às questões de 01 a 08:
Texto 1:
UNIÃO HOMOAFETIVA EM DEBATE NO BRASIL
Paulo Silvino Ribeiro*

Recentemente no Brasil, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Várias
polêmicas vieram à tona transcendendo a discussão sobre casamento homossexual e preconceito, convidando também
à reflexão sobre liberdade de expressão religiosa.
Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 60 mil casais homossexuais, número este considerável e que pode
ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação sexual em razão do preconceito que enfrentam
no dia a dia. Dessa forma, do ponto de vista jurídico, esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social, o qual
tem sua representatividade na sociedade e por isso deve ter suas demandas e direitos assegurados pela lei. Essa
decisão é uma conquista importante no sentido de ampliar as garantias patrimoniais entre os homossexuais que vivem
em união estável, os quais, em caso de morte do companheiro ou companheira, poderão, com a aprovação desta lei,
usufruir legalmente de sua herança, assim como já ocorre com todos os casais heterossexuais desde sempre.
Ao mesmo tempo em que se debate a legalização da união homoafetiva tem-se também discutido a criminalização da
homofobia. Mas se a intenção em promover a discussão é boa, por outro lado, a forma como vem sendo colocada e
defendida por aqueles que se dizem favoráveis à criminalização da homofobia parece embocar numa contradição que
também tem levantado polêmicas. Em nome da defesa da diversidade sexual, cogita-se em tornar crime, por exemplo,
a fala e a manifestação pública de religiosos que pregam a inconformidade do homossexualismo com suas convicções
religiosas e doutrinárias. Assim, se por um lado a legalização da união homoafetiva e a criminalização da homofobia
podem ser um avanço numa sociedade que busca construir uma tolerância com a diversidade (no sentido mais amplo
da palavra), por outro pode desencadear (mesmo que esta não seja a intenção) um retrocesso no tocante às garantias
de liberdade de expressão e de escolha religiosa.
Se existe o entendimento da necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito, a interferência do
sistema jurídico na esfera religiosa parece ser uma ideia fora do lugar. Se a liberdade à escolha da sexualidade, bem
como a integridade daquele que se reconhece como homossexual, devem ser garantidas, da mesma forma as
liberdades de expressão e de religião devem ser asseguradas por lei.
http://www.brasilescola.com/sociologia/uniao-homoafetiva-debate-no-brasil.html, acesso em 29 de junho de 2015, Adaptado.
*Colaborador Brasil Escola e doutorando em Sociologia pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas.

01 Sobre a ideia central do texto 1, é correto afirmar que o autor:
a) Expõe alternativas para a convivência harmônica entre casais homossexuais e heterossexuais.
b) Aponta soluções jurídicas para minimizar as distorções entre união homoafetiva e intolerância religiosa.
c) Põe no cerne da discussão os temas casamento homossexual e liberdade de expressão religiosa.
d) Posiciona-se contrário à aprovação da lei que regulamenta a união civil entre pessoas do mesmo sexo.
e) Destaca a relevância em discutir temas diametralmente opostos – legalização da união homoafetiva e criminalização
da homofobia.

02 Assinale a alternativa que NÃO resume as ideias secundárias do texto 1:
a) A decisão do STF permite que casais homossexuais usufruam de garantias patrimoniais tanto quanto casais
heterossexuais.
b) A aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo garante a criminalização da intolerância religiosa.
c) A legalização da união homoafetiva busca construir uma tolerância com a diversidade de interesses sociais e
culturais.
d) A lei deve assegurar os direitos à opção sexual, à integridade dos que se reconhecem como homossexual e às
liberdades de expressão e de religião para a existência de um Estado laico.
e) A legalização da união homoafetiva amplia a discussão sobre a criminalização da homofobia.
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03 A ideia de acréscimo que o trecho que pode ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação
sexual em razão do preconceito que enfrentam no dia a dia (2º§) empresta aos dados fornecidos anteriormente pelo
IBGE, é identificada pelo emprego dos termos:
a) pode ser.
b) muito maior.
c) em razão do.
d) aqueles.
e) no dia a dia.
04 Em Esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social (2º§), o trecho sublinhado refere-se à (ao):
a) Discordância dos interesses religiosos.
b) Contrariedade das atitudes democráticas desejadas pela mídia e pelos intelectuais.
c) Negação da liberdade de expressão de grupos liberais.
d) Concordância dos interesses dos homossexuais.
e) Favorecimento jurídico em detrimento dos homofóbicos.
05 Sobre o uso do acento grave indicador da crase em convidando também à reflexão sobre liberdade de expressão
religiosa (1º§), é correto afirmar que se trata de um caso de:
a) Regência Verbal, em que o sentido do verbo convidar remete a ação de atrair, despertar a vontade.
b) Regência Nominal, em que a expressão à reflexão refere-se ao advérbio também.
c) Concordância verbal, pelo valor circunstancial que o termo reflexão empresta ao enunciado.
d) Concordância nominal, pelo valor de restrição que o termo reflexão impõe à locução substantiva liberdade de
expressão.
e) Erro gramatical, porque o verbo convidar sempre exige a preposição para.
06 Assinale a alternativa correta em relação à função do Se, no fragmento do texto Se existe o entendimento da
necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito (4º§):
a) Pronome.
b) Substantivo.
c) Adjetivo.
d) Conjunção.
e) Advérbio.
07 Assinale a alternativa cuja grafia do termo segue a mesma regra utilizada em homoafetivo:
a) Infraestrutura.
b) Reutilização.
c) Homossexualismo.
d) Preconceito.
e) Desumano.
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08 Assinale a alternativa correta em relação à comparação entre os textos (1) União homoafetiva em debate no Brasil
e (2) 6 informações sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, que segue:
Texto 2:

Fonte: https://www.facebook.com/SenadoFederal?fref=ts, publicado em 30 de junho de 2015, na página Senado Notícias. Acesso em 01 de julho de 2015.

a)
b)
c)
d)
e)

Os textos possuem como característica central a narração dos fatos.
Os textos foram divulgados no mesmo ano, 2013.
O texto (2) nega o texto (1) em relação à decisão do STF.
Tanto o texto (1) quanto o texto (2) debatem sobre a criminalização da homofobia.
O texto (2) amplia o texto (1) no tocante ao direito jurídico de casais homoafetivos.

09 Assinale a alternativa correta sobre as ideias tratadas no texto 2:
a) Apresenta uma decisão arbitrária e incoerente para o conceito de família.
b) Argumenta em favor de uma orientação sexual para jovens e adolescentes.
c) Ilustra de forma preconceituosa o assunto abordado.
d) Sintetiza as decisões em torno do assunto no Brasil.
e) Acrescenta informações sobre os perigos da liberdade de expressão.
10 O trecho de casais homoafetivos adotarem, destacado Em O direito de casais homoafetivos adotarem crianças foi
confirmado pelo STF em 2015, é identificado como um(a):
a) Adjetivo que caracteriza o tipo de casais.
b) Locução prepositiva com valor de para.
c) Oração subordinada que completa o termo direito.
d) Oração coordenada com verbo adotarem no infinitivo flexionado.
e) Locução adverbial, que explica as circunstâncias da adoção.
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Políticas Públicas de Saúde
11 Em relação à organização do Sistema Único de Saúde- SUS analise as proposições abaixo e responda:
I) É denominada região de saúde o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de serviços de
saúde.
II) Reconhecem-se como porta de entrada os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário do SUS.
III) A Comissão Intergestores é uma instância de pactuação estritamente municipal, voltada para criar normas e regras
de gestão pactuada do SUS.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
12 Sobre a organização das Regiões de Saúde analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes
gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite- CTI.
II) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que
regem as relações internacionais.
III) As Regiões de Saúde serão referência para a transferência de recursos entre os entes federativos.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

13 Todas as alternativas abaixo são consideradas Portas de Entrada às ações de saúde nas Redes de Atenção à
Saúde, EXCETO:
a) Atenção Primária.
b) Atenção de Urgência e Emergência.
c) Atenção Terceirizada.
d) Atenção Psicossocial.
e) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
14 Considerando o direito do usuário ao acesso universal e igualitário, analise as proposições abaixo e responda:
I) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela Atenção Primária.
II) A população indígena deverá ser atendida sem regramentos diferenciados de acesso.
III) Caberá aos entes federativos ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
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15 Em relação ao planejamento de saúde analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) O planejamento de saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas de iniciativa privada.
II) O planejamento de saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das
necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
III) Compete à Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas dos processos e prazos do planejamento municipal,
em consonância com o planejamento nacional.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

16 Sobre a organização do SUS todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:
a) O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de proteção da saúde, prioritariamente.
b) As ações e os serviços de saúde do SUS são realizados pelos entes federativos de forma direta ou indireta,
mediante a participação complementar da iniciativa privada.
c ) As ações e serviços de saúde do SUS são organizadas de forma regionalizada.
d) As Regiões de Saúde devem conter, no mínimo, ações e serviços de: atenção primária; urgência e emergência;
atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
e) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações de saúde será ordenado pela atenção primária.

17 Em relação aos direitos do usuário do SUS analise as proposições abaixo e responda:
I) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços,
hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
II) Nas situações de urgência/emergência, os usuários só podem ser encaminhados para os serviços de atenção
básica.
III) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens de serviços ordenados e organizados para a garantia da promoção,
prevenção, proteção, tratamento e recuperação de saúde.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
18 Todas as alternativas abaixo se referem aos direitos dos usuários do SUS, EXCETO:
a) Atendimento ágil, com tecnologia apropriada e por equipe multiprofissional.
b) Informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara e respeitosa.
c) O acesso à anestesia em todas as situações em que for indicada, bem como em medicações e procedimentos que
possam aliviar a dor e o sofrimento.
d) Direito a todo e qualquer medicamento, independentemente do protocolo e normas do Ministério da Saúde.
e) Acesso à continuidade da atenção no domicílio, quando pertinente.
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19 Sobre a Atenção Básica no SUS, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) A Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de
comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
II) As ações de saúde da Atenção Básica abrangem exclusivamente o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação dos
usuários.
III) A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a ação
integral.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
20 Em relação à Política de Incentivo a Distribuição de Medicamentos analise as proposições abaixo e responda:
I) Na Unidade de Saúde, os serviços farmacêuticos restringem-se apenas à “entrega” do medicamento.
II) O Programa Farmácia Popular do Brasil foi criado com o objetivo de ampliar o acesso aos medicamentos para as
doenças mais comuns entre os cidadãos.
III) Os medicamentos que tratam de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão são distribuídos gratuitamente nas
farmácias populares, mediante a apresentação da receita médica e dos documentos de identificação do usuário.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas;.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
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Legislação Municipal
21 Dentre as competências atribuídas ao Município de Equador, nos termo da Lei Orgânica Municipal, assinale a
afirmativa que importa em uma das suas competências privativas.
a) Promover a proteção do patrimônio público e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas.
b) Tornar obrigatório a utilização de estação rodoviária.
c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
d) Preservar florestas, a fauna e a flora.
e) Fiscalizar, nos locais de vendas direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios.
22 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O mandato da Mesa Diretora será de 2 anos, podendo haver recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.
II – Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais votado dentre os presentes assumirá a presidência.
III – Cabe as Comissões especiais da Câmara, discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento
interno, a competência do Plenário.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apena a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão erradas.
23 Dentre as atribuições abaixo relacionadas, nos termos da Lei Orgânica do Município, assinale apenas a que define
uma das atribuições do presidente da Câmara.
a) Promulgar as resoluções e decretos legislativos.
b) Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.
c) Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos.
d) Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos.
e) Representar, junto ao executivo, sobre necessidades de economia interna.
24 O ato de passagem do servidor pelo princípio de mérito, presente a devida qualificação à vaga existente em classe
afim, de nível mais elevado, isolado ou pertencente à série de classe, nos termos do art. 55, do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipal, é a definição de:
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Acesso.
d) Reintegração.
e) Readaptação.
25 O Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Equador-RN, em seu Capítulo VI, Seção I, dispõe sobre o
Vencimento e as Vantagens do servidor público. Além de vencimentos, somente poderão ser deferidas as seguintes
vantagens, EXCETO:
a) Diária.
b) Auxílio para diferença de caixa.
c) Auxílio moradia.
d) Salário família.
e) Curso de aperfeiçoamento em matéria municipal.
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Conhecimentos Específicos
26 A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece o fenômeno das Infecções Relacionadas à Assistência a
Saúde (IRAS) como um problema de saúde pública e preconiza que as autoridades em âmbito nacional e regional
desenvolvam ações com vistas à redução do risco de aquisição. A proposta da eliminação de IRAS depende de quatro
pilares estratégicos de ações, EXCETO:
a) Promoção de adesão à práticas baseadas em evidência, educação, com implemento e realização de investimentos.
b) Eliminação das infecções relacionadas à assistência a saúde que depende de ações governamentais e de gestão
pública.
c) Aumento à sustentabilidade, por meio de alinhamento de incentivos financeiros e reinvestimentos em estratégias que
demonstrem sucesso.
d) Preenchimento de lacunas de conhecimento, visando responder ameaças emergentes, por meio de pesquisas
básicas, epidemiológicas e translacionais.
e) Coleta de dados, visando direcionar os esforços na prevenção e mensuração dos progressos.
27 O controle de agravos à saúde concebe-se pelo conjunto de medidas de prevenção destinadas ao alcance de
objetivos, como erradicação, eliminação, redução da incidência, redução da gravidade e redução da letalidade. Assim,
entende-se por agravos à saúde,
a) os danos à integridade física, mental e social dos indivíduos, provocados por doenças ou circunstâncias nocivas,
como acidentes, intoxicações, abuso de drogas e lesões auto ou heteroinfligidas.
b) o estabelecimento de objetivos nas atividades de controle de agravos à saúde fundamenta-se na escolha adequada
das medidas preventivas que devem ser adotadas estrategicamente na aplicação de medidas adequadas.
c) o grau de conhecimento técnico-científico que se tem do agravo, tanto no que se refere à sua produção como ao seu
tratamento.
d) a dependência da disponibilidade de recursos financeiros e materiais e de decisão política das autoridades de um
país.
e) o estabelecimento de políticas públicas, envolvendo o compromisso dos entes governamentais, sociedade e usuário.
28 Conforme se concebe o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, são princípios fundamentais do
profissional:
I - Compreender a enfermagem como uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa,
família e coletividade.
II - Ter o profissional de enfermagem, no exercício de suas atividades, competência para a promoção do ser humano
na sua integralidade de acordo com os princípios da ética e da bioética.
III - Entender que o profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde,
com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais.
IV - Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade,
honestidade e lealdade.
V - Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia,
negligência ou imprudência.
Com relação aos princípios fundamentais, está correto apenas:
a)
b)
c)
d)
e)

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

29 “Parte da enfermagem que se dedica ao estudo dos sinais e sintomas das doenças, além do exame físico”, é
basicamente, definição de:
a) Semeotécnica.
b) Procedimento de enfermagem.
c) Semiologia.
d) Cuidado em enfermagem.
e) Estadiamento.
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30 O profissional enfermeiro, por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem atua planejando o cuidado
humanizado e individualizado, prescrevendo intervenções eficazes aos pacientes a fim de alcançar um melhor
prognóstico. De modo geral, a assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico segue um processo denominado
Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória, que é composto de
a) histórico do paciente cirúrgico, planejamento e evolução.
b) diagnóstico, metas, planejamento e prescrições.
c) atendimentos ao paciente e seus familiares, prescrições e evolução.
d) histórico do paciente cirúrgico, diagnósticos de enfermagem, planejamento e metas, prescrições de enfermagem e
evolução.
e) períodos cirúrgicos, pré, trans e pós-operatório, prescrição e evolução.
31 A insuficiência renal caracteriza-se por lesão renal e perda progressiva e irreversível da função dos rins. Na fase
avançada denomina-se Insuficiência Renal Crônica (IRC), visto que os rins,
a) param de funcionar.
b) apresentam uremia.
c) aumenta a sua capacidade glomerular.
d) entram em falência múltipla.
e) não conseguem manter a homeostase do indivíduo.
32 A política atual de atenção integral à saúde das mulheres propõe a incorporação do princípio da,
a) proteção integral.
b) dimensão de gênero.
c) integralidade e da dimensão de gênero nas práticas profissionais.
d) prioridade à mulher.
e) assistência e da proteção.
33 O envelhecimento populacional brasileiro vem se acentuando consideravelmente e já neste século XXI, causará
aumento nas demandas sociais e econômicas. Em consonância com o quadro sócio-epidemiológico que se delineia no
Brasil, foi aprovado a Política Nacional da Pessoa Idosa (PNPI), que tem por propósito,
a) recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos idosos, por meio do desenvolvimento de ações de
saúde individuais e coletivas, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
b) promover a autonomia e a independência dos idosos, por meio do desenvolvimento de ações de saúde individuais e
coletivas, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
c) mudar o perfil de adoecimento que traz repercussões para atenção à saúde e para políticas públicas, que passam a
enfatizar a promoção da saúde de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).
d) manter e assegurar a autonomia e a valorização das redes de suporte social, gerando impactos nas diversas formas
de se prestar assistência aos idosos, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).
e) assegurar investimentos para as políticas públicas e de inclusão social da pessoa idosa, de acordo com os princípios
do Sistema Único de Saúde (SUS).
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34 No Brasil, a saúde mental também passou por transformações a partir da reforma psiquiátrica, iniciada na década
de 1970. Esta reforma compreende um conjunto de transformações permanentes nos aspectos:
I - Teóricos, assistenciais, jurídicos e socioculturais.
II - Marcados por tensões, conflitos e desafios.
III - Movimento de retirada do paciente com transtor-no mental dos hospitais psiquiátricos.
IV - Movimento do aumento de leitos hospitalares aos pacientes com transtorno mental.
V - Contexto de rede com a implantação dos equipamentos substitutivos.
Está correto apenas o que se indica em:
a) I, II e V.

b) II, III, IV e V.

c) I, II, III e V.

d) II, III e IV.

e) I, IV e V.

35 A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana tipo 1, o HIV-1, cursa com um amplo espectro de apresentações
clínicas, desde a fase aguda até a fase avançada da doença (Ministério da Saúde, 2013, p.9). Neste contexto é correto
afirmar:
I - Indivíduos não tratados se estima que o tempo médio entre o contágio e o aparecimento da doença esteja em torno
de dez anos.
II - Infecção aguda define-se nas primeiras semanas da infecção pelo HIV, até o aparecimento dos anticorpos anti-HIV,
fase de soroconversão, que costuma ocorrer a partir da quarta semana após a infecção.
III - Síndrome retroviral aguda é autolimitada, sendo que a maior parte dos sinais e sintomas não desaparece nas
primeiras semanas (1 a 4 semanas).
IV - Fase de latência clínica, o exame físico tende a ser normal, exceto pela linfadenopatia, que pode persistir após a
infecção aguda.
V - Aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias são insuficientes à definição da Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida.
Está correto apenas o que se afirma em:
a) I, II e IV.

b) I, II, IV e V.

c) II, III e V.

d) I, III e IV.

e) II, III e IV.

36 A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores. O Ministério da Saúde em 2013, estabeleceu
o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença, considerando que clinicamente a asma caracteriza-se por,
a) diminuição da responsividade das vias aéreas a variados estímulos, com consequente obstrução ao fluxo aéreo, de
caráter recorrente e tipicamente reversível.
b) ocorrência de asma predominantemente alérgica, asma não alérgica e asma mista.
c) mediante a identificação de critérios clínicos e funcionais, obtidos pela anamnese, exame físico e exames de função
pulmonar.
d) sinais de obstrução das vias aéreas, como sibilos expiratórios, hiperexpansão pulmonar e tiragem intercostal.
e) aumento da responsividade das vias aéreas a variados estímulos, com consequente obstrução ao fluxo aéreo, de
caráter recorrente e tipicamente reversível.

37 As linhas de cuidado prioritárias da área técnica de saúde da criança e do aleitamento materno do Ministério da
Saúde têm como objetivos elaborar as diretrizes políticas e técnicas para a atenção integral à saúde da criança de zero
a nove anos e apoiar a sua implementação nos estados e municípios, consoantes aos compromissos do Brasil com os
objetivos do desenvolvimento do milênio, que são:
a) Atenção à saúde do recém-nascido e pacto pela saúde.
b) Pacto de redução da mortalidade materna e neonatal, pacto pela saúde e Programa Mais Saúde.
c) Promoção, prevenção e apoio ao aleitamento materno e prevenção à violência.
d) Pacto de redução da mortalidade materna e neonatal, prevenção à violência e vigilância da mortalidade infantil e
fetal.
e) Atenção à saúde do recém-nascido, vigilância da mortalidade infantil e fetal e Programa Mais Saúde.
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38 O Centro Cirúrgico visa atender a resolução de intercorrências cirúrgicas, por meio da ação de uma equipe
integrada. Considerando-se o elevado número de procedimentos realizados e a complexidade da unidade, o papel do
enfermeiro exige, além do conhecimento cientifico,
a) compromisso e estabilidade emocional.
b) coordenar e controlar o trabalho da equipe.
c) responsabilidade, habilidade técnica e estabilidade emocional.
d) organizar o processo de cuidar.
e) metodologia assistencial.
39 No que tange às metodologias de construção políticas editadas pelo Ministério da Saúde, visando a Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, com vistas a reduzir o perfil de morbimortalidade da população
masculina e ampliar o acesso dos homens aos serviços, baseia-se em várias ações, dentre as quais, EXCETO:
a) Política de Atenção Integral à Saúde do Homem estabeleceu mediante a população masculina na faixa etária de 25
a 59 anos.
b) Abrangência aproximada de 75% das enfermidades e agravos da população masculina em cinco áreas
especializadas, como a cardiologia, urologia, saúde mental, gastroenterologia e pneumologia.
c) Caráter relacional das questões que envolvem dinâmicas de casal, sugerindo a necessidade de diálogo e de
articulação direta entre as Políticas de Atenção Integral à Saúde do Homem com o da Mulher.
d) Atribuição ao segmento gestor ou executor, a co-responsabilidade pela correta implementação das ações, em
benefício da população a ser assistida.
e) Integração horizontal na construção e operacionalização da política de assistência.

40 “Alteração no metabolismo dos lipídeos que repercute nos níveis séricos das lipoproteínas, podendo gerar graves
prejuízos à saúde dos pacientes, como a aterosclerose que, com a evolução, produz angina de peito, infarto do
miocárdio, acidente vascular cerebral”. O conceito se refere à:
a) Obesidade.
b) Colesterolemia.
c) Hipertrigliceridemia.
d) Dislipidemia.
e) Placas de ateroma.
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Português
Leia o texto 1 que segue e responda às questões de 01 a 08:
Texto 1:
UNIÃO HOMOAFETIVA EM DEBATE NO BRASIL
Paulo Silvino Ribeiro*

Recentemente no Brasil, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Várias
polêmicas vieram à tona transcendendo a discussão sobre casamento homossexual e preconceito, convidando também
à reflexão sobre liberdade de expressão religiosa.
Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 60 mil casais homossexuais, número este considerável e que pode
ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação sexual em razão do preconceito que enfrentam
no dia a dia. Dessa forma, do ponto de vista jurídico, esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social, o qual
tem sua representatividade na sociedade e por isso deve ter suas demandas e direitos assegurados pela lei. Essa
decisão é uma conquista importante no sentido de ampliar as garantias patrimoniais entre os homossexuais que vivem
em união estável, os quais, em caso de morte do companheiro ou companheira, poderão, com a aprovação desta lei,
usufruir legalmente de sua herança, assim como já ocorre com todos os casais heterossexuais desde sempre.
Ao mesmo tempo em que se debate a legalização da união homoafetiva tem-se também discutido a criminalização da
homofobia. Mas se a intenção em promover a discussão é boa, por outro lado, a forma como vem sendo colocada e
defendida por aqueles que se dizem favoráveis à criminalização da homofobia parece embocar numa contradição que
também tem levantado polêmicas. Em nome da defesa da diversidade sexual, cogita-se em tornar crime, por exemplo,
a fala e a manifestação pública de religiosos que pregam a inconformidade do homossexualismo com suas convicções
religiosas e doutrinárias. Assim, se por um lado a legalização da união homoafetiva e a criminalização da homofobia
podem ser um avanço numa sociedade que busca construir uma tolerância com a diversidade (no sentido mais amplo
da palavra), por outro pode desencadear (mesmo que esta não seja a intenção) um retrocesso no tocante às garantias
de liberdade de expressão e de escolha religiosa.
Se existe o entendimento da necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito, a interferência do
sistema jurídico na esfera religiosa parece ser uma ideia fora do lugar. Se a liberdade à escolha da sexualidade, bem
como a integridade daquele que se reconhece como homossexual, devem ser garantidas, da mesma forma as
liberdades de expressão e de religião devem ser asseguradas por lei.
http://www.brasilescola.com/sociologia/uniao-homoafetiva-debate-no-brasil.html, acesso em 29 de junho de 2015, Adaptado.
*Colaborador Brasil Escola e doutorando em Sociologia pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas.

01 Sobre a ideia central do texto 1, é correto afirmar que o autor:
a) Expõe alternativas para a convivência harmônica entre casais homossexuais e heterossexuais.
b) Aponta soluções jurídicas para minimizar as distorções entre união homoafetiva e intolerância religiosa.
c) Põe no cerne da discussão os temas casamento homossexual e liberdade de expressão religiosa.
d) Posiciona-se contrário à aprovação da lei que regulamenta a união civil entre pessoas do mesmo sexo.
e) Destaca a relevância em discutir temas diametralmente opostos – legalização da união homoafetiva e criminalização
da homofobia.

02 Assinale a alternativa que NÃO resume as ideias secundárias do texto 1:
a) A decisão do STF permite que casais homossexuais usufruam de garantias patrimoniais tanto quanto casais
heterossexuais.
b) A aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo garante a criminalização da intolerância religiosa.
c) A legalização da união homoafetiva busca construir uma tolerância com a diversidade de interesses sociais e
culturais.
d) A lei deve assegurar os direitos à opção sexual, à integridade dos que se reconhecem como homossexual e às
liberdades de expressão e de religião para a existência de um Estado laico.
e) A legalização da união homoafetiva amplia a discussão sobre a criminalização da homofobia.
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03 A ideia de acréscimo que o trecho que pode ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação
sexual em razão do preconceito que enfrentam no dia a dia (2º§) empresta aos dados fornecidos anteriormente pelo
IBGE, é identificada pelo emprego dos termos:
a) pode ser.
b) muito maior.
c) em razão do.
d) aqueles.
e) no dia a dia.
04 Em Esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social (2º§), o trecho sublinhado refere-se à (ao):
a) Discordância dos interesses religiosos.
b) Contrariedade das atitudes democráticas desejadas pela mídia e pelos intelectuais.
c) Negação da liberdade de expressão de grupos liberais.
d) Concordância dos interesses dos homossexuais.
e) Favorecimento jurídico em detrimento dos homofóbicos.
05 Sobre o uso do acento grave indicador da crase em convidando também à reflexão sobre liberdade de expressão
religiosa (1º§), é correto afirmar que se trata de um caso de:
a) Regência Verbal, em que o sentido do verbo convidar remete a ação de atrair, despertar a vontade.
b) Regência Nominal, em que a expressão à reflexão refere-se ao advérbio também.
c) Concordância verbal, pelo valor circunstancial que o termo reflexão empresta ao enunciado.
d) Concordância nominal, pelo valor de restrição que o termo reflexão impõe à locução substantiva liberdade de
expressão.
e) Erro gramatical, porque o verbo convidar sempre exige a preposição para.
06 Assinale a alternativa correta em relação à função do Se, no fragmento do texto Se existe o entendimento da
necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito (4º§):
a) Pronome.
b) Substantivo.
c) Adjetivo.
d) Conjunção.
e) Advérbio.
07 Assinale a alternativa cuja grafia do termo segue a mesma regra utilizada em homoafetivo:
a) Infraestrutura.
b) Reutilização.
c) Homossexualismo.
d) Preconceito.
e) Desumano.
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08 Assinale a alternativa correta em relação à comparação entre os textos (1) União homoafetiva em debate no Brasil
e (2) 6 informações sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, que segue:
Texto 2:

Fonte: https://www.facebook.com/SenadoFederal?fref=ts, publicado em 30 de junho de 2015, na página Senado Notícias. Acesso em 01 de julho de 2015.

a)
b)
c)
d)
e)

Os textos possuem como característica central a narração dos fatos.
Os textos foram divulgados no mesmo ano, 2013.
O texto (2) nega o texto (1) em relação à decisão do STF.
Tanto o texto (1) quanto o texto (2) debatem sobre a criminalização da homofobia.
O texto (2) amplia o texto (1) no tocante ao direito jurídico de casais homoafetivos.

09 Assinale a alternativa correta sobre as ideias tratadas no texto 2:
a) Apresenta uma decisão arbitrária e incoerente para o conceito de família.
b) Argumenta em favor de uma orientação sexual para jovens e adolescentes.
c) Ilustra de forma preconceituosa o assunto abordado.
d) Sintetiza as decisões em torno do assunto no Brasil.
e) Acrescenta informações sobre os perigos da liberdade de expressão.
10 O trecho de casais homoafetivos adotarem, destacado Em O direito de casais homoafetivos adotarem crianças foi
confirmado pelo STF em 2015, é identificado como um(a):
a) Adjetivo que caracteriza o tipo de casais.
b) Locução prepositiva com valor de para.
c) Oração subordinada que completa o termo direito.
d) Oração coordenada com verbo adotarem no infinitivo flexionado.
e) Locução adverbial, que explica as circunstâncias da adoção.
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Legislação
11 A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos Princípios Fundamentais. O termo se refere a um
conjunto de dispositivos contidos na Carta Magna brasileira destinados a estabelecer as bases políticas, sociais,
administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as noções que dão a razão da existência e
manutenção do Estado brasileiro. Sendo assim, analise as proposições seguintes:
I – São poderes da União, dependentes um do outro, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
II – Garantir o desenvolvimento nacional e a defesa da paz são Fundamentos da República Federativa do Brasil.
III – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
IV – Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constitui um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil.
Está correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) I e IV.

e) II e IV.

12 Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa correta:
a) Não é assegurada, em nenhuma condição, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva.
b) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano.
c) As entidades associativas, independente de qualquer autorização, têm legitimidade para representar seus filiados
judicial ou extrajudicialmente.
d) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre não serão comunicados, em nenhum momento, ao juiz
competente nem à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
e) O Estado não tem obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.
13 A Constituição Federal de 1988 reservou o Título II aos Direitos e Garantias Fundamentais. O termo se refere a um
conjunto de dispositivos contidos no texto constitucional destinados a estabelecer direitos, garantias e deveres aos
cidadãos da República Federativa do Brasil. Estes dispositivos sistematizam as noções básicas e centrais que regulam
a vida social, política e jurídica de todo o cidadão brasileiro. Sobre os Direitos e Garantias Fundamentais, assinale a
alternativa correta:
a) O Brasil não está submetido à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, mesmo tendo manifestado adesão à sua
criação.
b) É assegurado à categoria dos trabalhadores domésticos o direito de proteção em face da automação, na forma da
lei.
c) É permitida a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores
interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.
d) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que ambos estejam a
serviço da República Federativa do Brasil.
e) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que
ocorra até 1 (um) ano da data de sua vigência.

14 Não é privativo de brasileiro nato o cargo de:
a) Senador.
b) Ministro do Superior Tribunal Federal.
c) Presidente da Câmara dos Deputados.
d) Presidente da República.
e) Oficial das Forças Armadas.
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15 A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal de 1988. Sendo assim, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Os Estados podem incorpora-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem
novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
b) São bens da União as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei.
c) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da
lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.
d) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios recusar fé aos documentos públicos, sendo
permitida a criação de distinções entre brasileiros ou preferência entre si.
e) A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

16 O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Sendo assim, analise as proposições seguintes:
I – É de competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o
estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.
II – Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas
Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância
de seu Ministério.
III – Perderá o mandato o Deputado ou Senador que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte
das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, inclusive nos casos de licença ou de missão por esta autorizada.
IV – É compatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas
asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.
Está correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) I e III.

e) II e IV.

17 Assinale a alternativa que corresponde à todos os princípios que a Administração Pública direta e indireta deverá
obedecer, de acordo com o caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988:
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, apenas.
b) Legalidade, impessoalidade e moralidade, apenas.
c) Eficiência, moralidade e publicidade, apenas.
d) Legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, apenas.
e) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, apenas.
18 A Constituição Federal, em seu Título sobre a Organização do Estado, reservou um Capítulo para tratar sobre a
Administração Pública. Sendo assim, assinale a alternativa correta:
a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros natos que não precisam preencher
nenhum requisito estabelecido em lei.
b) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos
em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
c) Não é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
d) A autoridade máxima decidirá qual o percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão, independente do que diz a lei.
e) O prazo de validade do concurso público será de dois anos, não sendo possível a sua prorrogação.
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19 De acordo com as disposições da Lei n. 8.666 de 1993, que institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Considera-se compra toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.
b) Considera-se execução direta a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios.
c) Considera-se serviço toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta
ou indireta.
d) Considera-se Administração o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e
atua concretamente.
e) Considera-se contratado a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública.

20 O artigo 22 da Lei n. 8.666 de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, traz
as modalidades de licitação e explica cada uma delas em seus parágrafos. Sendo assim, assinale a alternativa correta:
a) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto.
b) Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada
a necessária qualificação.
c) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou
não, escolhidos e convidados em número de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas de apresentação
das propostas.
d) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a
Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista
no artigo 19 da Lei n. 8.666/93, a quem oferecer maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
e) Convite é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada
a necessária qualificação.
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Legislação Municipal
21 Dentre as competências atribuídas ao Município de Equador, nos termo da Lei Orgânica Municipal, assinale a
afirmativa que importa em uma das suas competências privativas.
a) Promover a proteção do patrimônio público e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas.
b) Tornar obrigatório a utilização de estação rodoviária.
c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
d) Preservar florestas, a fauna e a flora.
e) Fiscalizar, nos locais de vendas direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios.
22 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O mandato da Mesa Diretora será de 2 anos, podendo haver recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.
II – Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais votado dentre os presentes assumirá a presidência.
III – Cabe as Comissões especiais da Câmara, discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento
interno, a competência do Plenário.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apena a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão erradas.
23 Dentre as atribuições abaixo relacionadas, nos termos da Lei Orgânica do Município, assinale apenas a que define
uma das atribuições do presidente da Câmara.
a) Promulgar as resoluções e decretos legislativos.
b) Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.
c) Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos.
d) Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos.
e) Representar, junto ao executivo, sobre necessidades de economia interna.
24 O ato de passagem do servidor pelo princípio de mérito, presente a devida qualificação à vaga existente em classe
afim, de nível mais elevado, isolado ou pertencente à série de classe, nos termos do art. 55, do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipal, é a definição de:
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Acesso.
d) Reintegração.
e) Readaptação.
25 O Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Equador-RN, em seu Capítulo VI, Seção I, dispõe sobre o
Vencimento e as Vantagens do servidor público. Além de vencimentos, somente poderão ser deferidas as seguintes
vantagens, EXCETO:
a) Diária.
b) Auxílio para diferença de caixa.
c) Auxílio moradia.
d) Salário família.
e) Curso de aperfeiçoamento em matéria municipal.
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Conhecimentos Específicos
26 A espécie de tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou
potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição é denominado:
a)
b)
c)
d)
e)

Tarifa.
Empréstimo compulsório.
Imposto.
Taxa.
Contribuição de Melhoria.

27 De acordo com a legislação aplicável ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN ou ISS, o “local
onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure
unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência,
posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser
utilizadas” é denominado:
a)
b)
c)
d)
e)

Serviço remoto.
Tomador do serviço.
Estabelecimento prestador.
Domicílio fiscal.
Fato gerador.

28 A respeito do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN ou ISS, julgue as afirmativas a seguir:
I) A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.
II) A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
III) Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, não poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação.
IV) O contribuinte é o prestador do serviço.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II e IV apenas.
b) I, II e III apenas.
c) I, III e IV apenas.
d) II, III e IV apenas.
e) I, II, III e IV.
29 Em relação ao Imposto sobre a Propriedade predial e Territorial Urbana – IPTU, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Tem como base de cálculo o valor venal do imóvel.
b) Pode ser progressivo em razão do valor dos bens móveis mantidos.
c) Dentre os requisitos mínimos que caracterizam a zona urbana, para fins de incidência de IPTU, está a existência de
abastecimento de água.
d) Pode ser progressivo em razão do tempo.
e) Tem como contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
30 A respeito do Imposto sobre Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por
natureza ou acessão física, e direitos reais sobre imóveis – ITBI, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Compete ao município da situação do bem.
b) Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de
capital.
c) Pode ter como contribuinte o adquirente dos bens ou direitos transmitidos.
d) Incide sobre a transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de
capital.
e) Tem como base de cálculo o valor dos bens ou direitos transmitidos.
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31 O Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN ou ISS tem seu lançamento realizado, em regra, por:
a)
b)
c)
d)
e)

Forma tácita.
Homologação.
Ofício.
Declaração.
Isenção.

32 Em relação às espécies de tributos Taxa e Contribuição de Melhoria, julgue as afirmativas a seguir:
I) A contribuição de melhoria apenas pode ser cobrada pela União.
II) A taxa não pode ter base de cálculo própria de impostos.
III) É lícita a cobrança de taxa quando a atividade da administração regular prática de ato com desvio de poder.
IV) Contribuição de Melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização
imobiliária.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e IV apenas.
I, II, III e IV.
II e IV apenas.
I e III apenas.
II, III e IV apenas.

33 Sobre Preços Públicos, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Serão cobrados pela prestação de serviços inerentes e próprios do Estado.
Tem como característica a compulsoriedade.
Os serviços em que incide serão prestados exclusivamente por ente público.
Decorrerá de contrato regido por regime de direito público.
É remunerado por serviços prestados exclusivamente ao interesse do contribuinte.

34 “Consiste em procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”. O Conceito em destaque refere-se a:
a)
b)
c)
d)
e)

Lançamento.
Homologação.
Inscrição da dívida ativa.
Decadência.
Prescrição tributária.

35 Dentre as limitações da competência tributária, a vedação de cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos
antes da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, refere-se ao princípio tributário doutrinário da:
a) Isonomia.
b) Noventena.
c) Anterioridade.
d) Anualidade.
e) Legalidade.
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36 Em relação à competência tributária dos Municípios para instituir impostos, julgue as afirmativas a seguir:
I) O IPTU poderá ter alíquotas diferentes de acordo com o uso do imóvel.
II) O Município poderá instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, definidos em lei ordinária.
III) Compete aos Municípios instituir imposto sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal.
IV) Cabe à lei complementar excluir da incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza as exportações de
serviços para o exterior.
Está correto o que se indica nas afirmativas:
a) I, II e IV apenas.
b) II e IV apenas.
c) II, III e IV apenas.
d) I e IV apenas.
e) I e III apenas.
37 De forma geral, são penalidades cabíveis na ocorrência de infrações tributárias, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Cancelamento de isenção de tributos.
Aplicação de Multas.
Proibição de realizar transações com o Município.
Revogação dos benefícios da moratória.
Cumprimento de obrigações acessórias.

38 Consoante o Código Tributário Nacional, constituem modalidades de extinção do crédito tributário, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Conversão de depósito em renda.
Pagamento.
Remissão.
Moratória.
Decisão administrativa irreformável.

39 Em matéria de fiscalização tributária, serão obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de
que disponham com relação a bens, negócios ou atividades de terceiros, os convocados mediante a expedição de:
a)
b)
c)
d)
e)

Memorando.
Certidão.
Intimação.
Requerimento.
Chamamento público.

40 A fase litigiosa do Processo Administrativo Fiscal pode ser instaurada através de:
a)
b)
c)
d)
e)

Lavratura do auto de infração.
Impugnação pelo sujeito passivo.
Apreensão de mercadorias ou documentos.
Emissão da notificação de lançamento.
Julgamento pela autoridade competente.
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Português
Leia o texto 1 que segue e responda às questões de 01 a 08:
Texto 1:
UNIÃO HOMOAFETIVA EM DEBATE NO BRASIL
Paulo Silvino Ribeiro*

Recentemente no Brasil, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Várias
polêmicas vieram à tona transcendendo a discussão sobre casamento homossexual e preconceito, convidando também
à reflexão sobre liberdade de expressão religiosa.
Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 60 mil casais homossexuais, número este considerável e que pode
ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação sexual em razão do preconceito que enfrentam
no dia a dia. Dessa forma, do ponto de vista jurídico, esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social, o qual
tem sua representatividade na sociedade e por isso deve ter suas demandas e direitos assegurados pela lei. Essa
decisão é uma conquista importante no sentido de ampliar as garantias patrimoniais entre os homossexuais que vivem
em união estável, os quais, em caso de morte do companheiro ou companheira, poderão, com a aprovação desta lei,
usufruir legalmente de sua herança, assim como já ocorre com todos os casais heterossexuais desde sempre.
Ao mesmo tempo em que se debate a legalização da união homoafetiva tem-se também discutido a criminalização da
homofobia. Mas se a intenção em promover a discussão é boa, por outro lado, a forma como vem sendo colocada e
defendida por aqueles que se dizem favoráveis à criminalização da homofobia parece embocar numa contradição que
também tem levantado polêmicas. Em nome da defesa da diversidade sexual, cogita-se em tornar crime, por exemplo,
a fala e a manifestação pública de religiosos que pregam a inconformidade do homossexualismo com suas convicções
religiosas e doutrinárias. Assim, se por um lado a legalização da união homoafetiva e a criminalização da homofobia
podem ser um avanço numa sociedade que busca construir uma tolerância com a diversidade (no sentido mais amplo
da palavra), por outro pode desencadear (mesmo que esta não seja a intenção) um retrocesso no tocante às garantias
de liberdade de expressão e de escolha religiosa.
Se existe o entendimento da necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito, a interferência do
sistema jurídico na esfera religiosa parece ser uma ideia fora do lugar. Se a liberdade à escolha da sexualidade, bem
como a integridade daquele que se reconhece como homossexual, devem ser garantidas, da mesma forma as
liberdades de expressão e de religião devem ser asseguradas por lei.
http://www.brasilescola.com/sociologia/uniao-homoafetiva-debate-no-brasil.html, acesso em 29 de junho de 2015, Adaptado.
*Colaborador Brasil Escola e doutorando em Sociologia pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas.

01 Sobre a ideia central do texto 1, é correto afirmar que o autor:
a) Expõe alternativas para a convivência harmônica entre casais homossexuais e heterossexuais.
b) Aponta soluções jurídicas para minimizar as distorções entre união homoafetiva e intolerância religiosa.
c) Põe no cerne da discussão os temas casamento homossexual e liberdade de expressão religiosa.
d) Posiciona-se contrário à aprovação da lei que regulamenta a união civil entre pessoas do mesmo sexo.
e) Destaca a relevância em discutir temas diametralmente opostos – legalização da união homoafetiva e criminalização
da homofobia.

02 Assinale a alternativa que NÃO resume as ideias secundárias do texto 1:
a) A decisão do STF permite que casais homossexuais usufruam de garantias patrimoniais tanto quanto casais
heterossexuais.
b) A aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo garante a criminalização da intolerância religiosa.
c) A legalização da união homoafetiva busca construir uma tolerância com a diversidade de interesses sociais e
culturais.
d) A lei deve assegurar os direitos à opção sexual, à integridade dos que se reconhecem como homossexual e às
liberdades de expressão e de religião para a existência de um Estado laico.
e) A legalização da união homoafetiva amplia a discussão sobre a criminalização da homofobia.

01

C O N C U R S O

P Ú B L I C O

2 0 1 5 - E Q U A D O R

03 A ideia de acréscimo que o trecho que pode ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação
sexual em razão do preconceito que enfrentam no dia a dia (2º§) empresta aos dados fornecidos anteriormente pelo
IBGE, é identificada pelo emprego dos termos:
a) pode ser.
b) muito maior.
c) em razão do.
d) aqueles.
e) no dia a dia.
04 Em Esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social (2º§), o trecho sublinhado refere-se à (ao):
a) Discordância dos interesses religiosos.
b) Contrariedade das atitudes democráticas desejadas pela mídia e pelos intelectuais.
c) Negação da liberdade de expressão de grupos liberais.
d) Concordância dos interesses dos homossexuais.
e) Favorecimento jurídico em detrimento dos homofóbicos.
05 Sobre o uso do acento grave indicador da crase em convidando também à reflexão sobre liberdade de expressão
religiosa (1º§), é correto afirmar que se trata de um caso de:
a) Regência Verbal, em que o sentido do verbo convidar remete a ação de atrair, despertar a vontade.
b) Regência Nominal, em que a expressão à reflexão refere-se ao advérbio também.
c) Concordância verbal, pelo valor circunstancial que o termo reflexão empresta ao enunciado.
d) Concordância nominal, pelo valor de restrição que o termo reflexão impõe à locução substantiva liberdade de
expressão.
e) Erro gramatical, porque o verbo convidar sempre exige a preposição para.
06 Assinale a alternativa correta em relação à função do Se, no fragmento do texto Se existe o entendimento da
necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito (4º§):
a) Pronome.
b) Substantivo.
c) Adjetivo.
d) Conjunção.
e) Advérbio.
07 Assinale a alternativa cuja grafia do termo segue a mesma regra utilizada em homoafetivo:
a) Infraestrutura.
b) Reutilização.
c) Homossexualismo.
d) Preconceito.
e) Desumano.
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08 Assinale a alternativa correta em relação à comparação entre os textos (1) União homoafetiva em debate no Brasil
e (2) 6 informações sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, que segue:
Texto 2:

Fonte: https://www.facebook.com/SenadoFederal?fref=ts, publicado em 30 de junho de 2015, na página Senado Notícias. Acesso em 01 de julho de 2015.

a)
b)
c)
d)
e)

Os textos possuem como característica central a narração dos fatos.
Os textos foram divulgados no mesmo ano, 2013.
O texto (2) nega o texto (1) em relação à decisão do STF.
Tanto o texto (1) quanto o texto (2) debatem sobre a criminalização da homofobia.
O texto (2) amplia o texto (1) no tocante ao direito jurídico de casais homoafetivos.

09 Assinale a alternativa correta sobre as ideias tratadas no texto 2:
a) Apresenta uma decisão arbitrária e incoerente para o conceito de família.
b) Argumenta em favor de uma orientação sexual para jovens e adolescentes.
c) Ilustra de forma preconceituosa o assunto abordado.
d) Sintetiza as decisões em torno do assunto no Brasil.
e) Acrescenta informações sobre os perigos da liberdade de expressão.
10 O trecho de casais homoafetivos adotarem, destacado Em O direito de casais homoafetivos adotarem crianças foi
confirmado pelo STF em 2015, é identificado como um(a):
a) Adjetivo que caracteriza o tipo de casais.
b) Locução prepositiva com valor de para.
c) Oração subordinada que completa o termo direito.
d) Oração coordenada com verbo adotarem no infinitivo flexionado.
e) Locução adverbial, que explica as circunstâncias da adoção.
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Políticas Públicas de Saúde
11 Em relação à organização do Sistema Único de Saúde- SUS analise as proposições abaixo e responda:
I) É denominada região de saúde o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de serviços de
saúde.
II) Reconhecem-se como porta de entrada os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário do SUS.
III) A Comissão Intergestores é uma instância de pactuação estritamente municipal, voltada para criar normas e regras
de gestão pactuada do SUS.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
12 Sobre a organização das Regiões de Saúde analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes
gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite- CTI.
II) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que
regem as relações internacionais.
III) As Regiões de Saúde serão referência para a transferência de recursos entre os entes federativos.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

13 Todas as alternativas abaixo são consideradas Portas de Entrada às ações de saúde nas Redes de Atenção à
Saúde, EXCETO:
a) Atenção Primária.
b) Atenção de Urgência e Emergência.
c) Atenção Terceirizada.
d) Atenção Psicossocial.
e) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
14 Considerando o direito do usuário ao acesso universal e igualitário, analise as proposições abaixo e responda:
I) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela Atenção Primária.
II) A população indígena deverá ser atendida sem regramentos diferenciados de acesso.
III) Caberá aos entes federativos ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
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15 Em relação ao planejamento de saúde analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) O planejamento de saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas de iniciativa privada.
II) O planejamento de saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das
necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
III) Compete à Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas dos processos e prazos do planejamento municipal,
em consonância com o planejamento nacional.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

16 Sobre a organização do SUS todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:
a) O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de proteção da saúde, prioritariamente.
b) As ações e os serviços de saúde do SUS são realizados pelos entes federativos de forma direta ou indireta,
mediante a participação complementar da iniciativa privada.
c ) As ações e serviços de saúde do SUS são organizadas de forma regionalizada.
d) As Regiões de Saúde devem conter, no mínimo, ações e serviços de: atenção primária; urgência e emergência;
atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
e) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações de saúde será ordenado pela atenção primária.

17 Em relação aos direitos do usuário do SUS analise as proposições abaixo e responda:
I) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços,
hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
II) Nas situações de urgência/emergência, os usuários só podem ser encaminhados para os serviços de atenção
básica.
III) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens de serviços ordenados e organizados para a garantia da promoção,
prevenção, proteção, tratamento e recuperação de saúde.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
18 Todas as alternativas abaixo se referem aos direitos dos usuários do SUS, EXCETO:
a) Atendimento ágil, com tecnologia apropriada e por equipe multiprofissional.
b) Informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara e respeitosa.
c) O acesso à anestesia em todas as situações em que for indicada, bem como em medicações e procedimentos que
possam aliviar a dor e o sofrimento.
d) Direito a todo e qualquer medicamento, independentemente do protocolo e normas do Ministério da Saúde.
e) Acesso à continuidade da atenção no domicílio, quando pertinente.
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19 Sobre a Atenção Básica no SUS, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) A Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de
comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
II) As ações de saúde da Atenção Básica abrangem exclusivamente o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação dos
usuários.
III) A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a ação
integral.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
20 Em relação à Política de Incentivo a Distribuição de Medicamentos analise as proposições abaixo e responda:
I) Na Unidade de Saúde, os serviços farmacêuticos restringem-se apenas à “entrega” do medicamento.
II) O Programa Farmácia Popular do Brasil foi criado com o objetivo de ampliar o acesso aos medicamentos para as
doenças mais comuns entre os cidadãos.
III) Os medicamentos que tratam de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão são distribuídos gratuitamente nas
farmácias populares, mediante a apresentação da receita médica e dos documentos de identificação do usuário.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas;.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
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Legislação Municipal
21 Dentre as competências atribuídas ao Município de Equador, nos termo da Lei Orgânica Municipal, assinale a
afirmativa que importa em uma das suas competências privativas.
a) Promover a proteção do patrimônio público e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas.
b) Tornar obrigatório a utilização de estação rodoviária.
c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
d) Preservar florestas, a fauna e a flora.
e) Fiscalizar, nos locais de vendas direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios.
22 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O mandato da Mesa Diretora será de 2 anos, podendo haver recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.
II – Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais votado dentre os presentes assumirá a presidência.
III – Cabe as Comissões especiais da Câmara, discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento
interno, a competência do Plenário.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apena a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão erradas.
23 Dentre as atribuições abaixo relacionadas, nos termos da Lei Orgânica do Município, assinale apenas a que define
uma das atribuições do presidente da Câmara.
a) Promulgar as resoluções e decretos legislativos.
b) Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.
c) Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos.
d) Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos.
e) Representar, junto ao executivo, sobre necessidades de economia interna.
24 O ato de passagem do servidor pelo princípio de mérito, presente a devida qualificação à vaga existente em classe
afim, de nível mais elevado, isolado ou pertencente à série de classe, nos termos do art. 55, do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipal, é a definição de:
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Acesso.
d) Reintegração.
e) Readaptação.
25 O Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Equador-RN, em seu Capítulo VI, Seção I, dispõe sobre o
Vencimento e as Vantagens do servidor público. Além de vencimentos, somente poderão ser deferidas as seguintes
vantagens, EXCETO:
a) Diária.
b) Auxílio para diferença de caixa.
c) Auxílio moradia.
d) Salário família.
e) Curso de aperfeiçoamento em matéria municipal.
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Conhecimentos Específicos
26 “O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, no qual há alterações morfológicas, funcionais e
bioquímicas, que vão alterando progressivamente o organismo, tornando-o mais suscetível às agressões intrínsecas e
extrínsecas”. Diante das possíveis alterações, analise as assertivas abaixo:
I – No idoso, a redução da elasticidade e a atrofia dos músculos esqueléticos acessórios da respiração, reduzem a
capacidade de expansão da caixa torácica.
II – A função renal do idoso é suficiente para atender às necessidades orgânicas em condições basais e de sobrecarga.
III – Os idosos têm menor percepção da temperatura ambiente e de suas variações, uma vez que as alterações
degenerativas da pele determinam redução dos receptores cutâneos ou exterorreceptores.
IV – A redução da complacência da parede ventricular se deve à hipertrofia muscular e às alterações dos sistemas
colágeno e elástico.
Está(ao) correta(s) apenas:
a) I.

b) I, II, IV.

c) I, III, IV.

d) II e IV.

e) II e III.

27 A.B.C., 78 anos, masculino, diabético e hipertenso, foi encaminhado para avaliação e tratamento fisioterapêutico. O
mesmo refere fraqueza muscular e relata, além de alteração da visão, vertigens e quedas frequentes. Na avaliação,
constatou-se diminuição da amplitude de movimento do joelho esquerdo e hálux valgo. Diante do caso clínico
apresentado, levando-se em consideração que a presença de fatores de risco intrínsecos (fisiológicos e patológicos) e
extrínsecos contribui para a ocorrência de quedas, são considerados como fatores intrínsecos fisiológicos:
a) Diabetes, hipertensão arterial, fraqueza muscular.
b) Fraqueza muscular, alteração da visão, vertigem.
c) Alteração da visão, diminuição da amplitude de movimento, hálux valgo.
d) Fraqueza muscular, alteração da visão, diminuição da amplitude de movimento.
e) Diabetes, vertigens, hálux valgo.
28 Paciente masculino, 16 anos, relata vir apresentando dor persistente na região inferior da coxa há aproximadamente
1 mês, com crescente intensidade, impossibilitando-o de realizar algumas atividades. O mesmo apresenta limitação
para o movimento de flexo-extensão do joelho esquerdo. Na radiografia de tórax foi evidenciado lesão óssea expansiva
radiopaca na cortical lateral da região distal do fêmur (osteossarcoma).

Bispo Junior e Mello Junior, 2014 (adaptado)

A terapêutica adequada para o atendimento desse usuário deverá ser:
a) DOC e mobilização ativa.
b) TENS e crioterapia.
c) Ultrasson contínuo 1Hz e exercício resistido.
d) DOC e alongamento.
e) Ultrasson contínuo 1Hz e TENS
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29 A artrite reumatoide (AR) é uma doença crônica, inflamatória e que afeta o tecido conjuntivo. Seu surgimento e
progressão variam desde sintomas articulares leves até deformidade progressiva. Sobre tal enfermidade, marque a
sequência correta:
(
(
(
(
(

) Com a inflamação sinovial, há efusão e edema das articulações, o que causa dor e limitação dos movimentos.
) Rigidez matinal nas articulações e em torno delas, durando pelo menos uma hora antes da melhora máxima, é
considerada como um dos critérios para o diagnóstico da AR.
) Como a osteoporose e frouxidão ligamentar podem surgir como efeitos secundários dos medicamentos esteroides,
os exercícios não devem causar sobrecarga excessiva aos ossos e às articulações.
) As técnicas de alongamento são realizadas na presença de edema articular com o intuito de aumentar a
mobilidade.
) O posicionamento estático prolongado é considerado como princípio de proteção articular no estágio ativo da
doença.

a) V V V F F.

b) V F F V V.

c) F V F V V.

d) V V F V F.

e) F F V F V.

30 M.L.A, 45 anos, feminino, relata que há aproximadamente 1 ano começou a sentir dor no membro inferior esquerdo
e a apresentar claudicação quando deambulava. Além disso, apresentava diminuição da temperatura local. A
progressão dos sintomas e os resultados dos exames vieram a confirmar uma insuficiência arterial, que acabou em
uma amputação transfemural esquerda. Após protetização, começou a apresentar inclinação lateral do tronco. Tal
desvio, tomando por base as causas protéticas, pode ser decorrente a:
a) Prótese longa.
b) Flexão excessiva do cartucho.
c) Soquete protético largo.
d) Apoio isquiático inadequado.
e) Parte medial do cartucho muito alta.
31 Usuário feminino, 65 anos, com diagnóstico de Bronquiectasia, relata ter apresentado durante a infância inúmeros
episódios de infecção. Apresenta-se, hoje, com tosse e expectoração purulenta, e algumas vezes refere sangue no
escarro. A radiografia revela imagens císticas-saculares em base do pulmão direito. Diante de tal caso, analise as
afirmativas abaixo.
I – A perpetuação do processo inflamatório somado à reparação e fibrose, leva as manifestações clínicas apresentadas
pelo usuário.
II – A utilização da EPAP é contra-indicada nos pacientes bronquiectásicos, uma vez que os mesmos apresentam
dilatações brônquicas permanentes.
III – As alterações presentes na parede do brônquio favorecem a destruição dos cílios do epitélio e a deficiência dos
mecanismos de defesa, aumentando o risco de infecções.
IV – Em vigência do processo infeccioso, assim como da dilatação dos vasos do epitélio, é comum o aparecimento de
hemoptises.
V – A assistência fisioterapêutica é de fundamental importância, principalmente no que concerne a desobstrução
brônquica.
Estão corretas apenas:
a) I, II, IV, V.
b) I, III, IV, V.
c) I, II, III.
d) II, III, V.
e) II, III, IV.
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32 “O diagnóstico fisioterapêutico consiste no conjunto de procedimentos e rotinas diagnósticas realizadas pelo
fisioterapeuta com a finalidade de identificar, quantificar e qualificar o distúrbio cinético-funcional de órgãos e sistemas
sensíveis à abordagem fisioterapêutica direta ou indireta” Com base na avaliação fisioterapêutica, analise as asserções
abaixo:
I) A mensuração da PImáx. é útil na monitorização da fraqueza dos músculos inspiratórios, em especial no
desenvolvimento de insuficiência respiratória.
II) A dificuldade para respirar referida pelo paciente quando o mesmo assume o decúbito lateral é chamada de
trepopneia.
III) Através do ventilômetro podemos mensurar o volume minuto levando-se em consideração a hiperpneia realizada
pelo usuário durante 1 minuto.
IV) Uma combinação de redução da PEmáx. e PFE compromete a tosse e expectoração.
V) Pode-se encontrar um FTV aumentado em situações onde há uma menor densidade pulmonar.
Estão corretas apenas
a) I, III, IV.
b) I, II, IV.
c) II, III, V.
d) II, III, IV.
e) I, II, III.
33 A medida das pressões respiratórias máximas, geradas durante o esforço de inspiração (Pimax.) e expiração
(Pemax.) contra a via aérea ocluída, representa um procedimento importante para a avaliação funcional dos músculos
respiratórios. Na prática clínica,
I – A medida da Pimax. é indicativa da capacidade ventilatória, do desenvolvimento da insuficiência respiratória e
determinante do volume corrente.
II – Uma redução da Pimax. pode aumentar o volume residual e reduzir o pico de fluxo expiratório, sendo a medida
fundamental para avaliação da tosse eficaz.
Analisando as afirmativas acima, é correto que:
a) A I afirmativa é verdadeira, enquanto que a II é falsa.
b) A I afirmativa é falsa, enquanto que a II é verdadeira
c) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas não se complementam.
d) A I afirmativa está verdadeira e a II complementa a I.
e) A I afirmativa não está verdadeira em sua totalidade, mas a II a complementa.
34 Paciente masculino, 50 anos, com diagnóstico de derrame pleural drenado, encontra-se na enfermaria de um
referido hospital. Eupneico, normotenso, normocárdico e com SpO2% = 95, evolui sem queixas dolorosas. Na ausculta
pulmonar fora evidenciado MV+ diminuído no hemitórax esquerdo sem ruídos adventícios, e radiografia de tórax com
presença de atelectasias laminares.
A terapêutica adequada para esse usuário consiste em:
a) Oxigenioterapia.
b) Terapia de higiene brônquica.
c) Terapia de expansão pulmonar.
d) Fortalecimento da musculatura respiratória.
e) Cinesioterapia ativa de membros superiores e inferiores.
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35 A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa de evolução crônica, causada, mais comumente em humanos, pelo
agente Mycobacterium tuberculosis, cuja transmissão se faz predominantemente por via aérea. O aparecimento da
tuberculse como doença declarada evolutiva ocorre:
I – Seguida à primoinfecção, quando os bacilos infectantes vencem as forças defensivas e se difundem por todo o
organismo (tuberculose primária);
II – Após vitória sobre a infecção primária, quando condições especiais de depressão do sistema imune ou cargas
infectantes maciças conseguem romper o equilíbrio parasito-hospedeiro e produzir o reaparecimento da doença
(tuberculose de reativação).
Diante das assertivas, é correto dizer que:
a) I é verdadeira e II é falsa.
b) I é falsa e II verdadeira.
c) I é verdadeira, mas o que se encontra na II relaciona-se à tuberculose primária.
d) I é falsa e a II evidencia a tuberculose primária.
e) I e II são verdadeiras.
36 A tapotagem é uma técnica de higiene brônquica que consiste em o terapeuta percutir com as mãos em forma de
concha na parede torácica e com isso produzir uma onda de energia que é transmitida através dessa parede para as
vias aéreas e, assim, mobilizar a secreção. Entretanto, deve ser evitada em:
a) Bronquiectasia e enfisema subcutâneo.
b) Fratura de costelas e bronquiectasia.
c) Pneumonia e edema agudo de pulmão.
d) Hemoptise e osteoporose.
e) Broncoespasmo e bronquite crônica.
37 O termo insuficiência respiratória aguda refere-se a uma situação clínica em que o sistema respiratório perde
subitamente a capacidade de manter uma troca gasosa adequada. Diante do exposto, analise as afirmativas e marque
a sequência correta:
( ) Os valores mais comumente aceitos para definir a IRA são pressão parcial de O 2 no sangue arterial menor de 60
mmHg ou pressão parcial de CO2 maior que 50 mmHg, em ar ambiente.
( ) Um dos efeitos da hipoxemia sobre o sistema nervoso central é a confusão mental, enquanto que no sistema
cardiovascular, cianose.
( ) A insuficiência respiratória hipoxêmica é caracterizada por uma queda na PO2, com PCO2 normal ou elevada.
( ) A IRA pode ocorrer tanto em pacientes previamente saudáveis quanto em pacientes com doença respiratória
crônica prévia.
( ) O shunt, distúrbio na relação entre a ventilação e a perfusão alveolar (V/Q), é uma causa bastante comum de
hipoxemia.
a) F V F V F.
b) V V V F F.
c) F F F V F.
d) V F V F V.
e) V V F V V.
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38 São considerados sinais característicos da lesão cerebelar, que traduzem o papel desempenhado pelo cerebelo no
controle dos movimentos:
a) Ataxia e hipertonia muscular.
b) Desequilíbrio e marcha ceifante.
c) Disdiadococinesia e hipotonia muscular.
d) Hiperreflexia e disartria.
e) Hipertonia muscular e tremor.
39 “Esse reflexo é examinado em decúbito ventral ou com a criança suspensa de barriga para baixo. O examinador
passa um dedo paralelamente à coluna vertebral, desde a última costela até à crista ilíaca. A resposta consiste em
flexão lateral na direção do estímulo”.
Tal descrição caracteriza o reflexo de:
a) Landau.
b) Moro.
c) Tônico cervical simétrico.
d) Galant.
e) Reação labiríntica de retificação.
40 A postura lordótica evidenciada na ilustração abaixo, caracteriza-se por um aumento no ângulo lombossacral, um
aumento da lordose lombar e um aumento da inclinação pélvica anterior e da flexão do quadril.

Kisner e Colby, 2005 (adaptado)

Dentre as fontes potenciais de dor relacionadas a essa disfunção postural, encontram-se:
a) Sobrecarga no ligamento longitudinal anterior e estreitamento do espaço posterior do disco e do forame
intervertebral.
b) Sobrecarga nos ligamentos iliofemorais e aproximação das facetas articulares na coluna lombar inferior.
c) Sobrecarga no ligamento longitudinal posterior e aumento do espaço posterior para os discos.
d) Fadiga dos músculos usados para manter a postura e compressão do feixe neurovascular no desfiladeiro torácico.
e) Músculos eretores da coluna torácica e retratores da escápula alongados e enfraquecidos.
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Português
Leia o texto 1 que segue e responda às questões de 01 a 08:
Texto 1:
UNIÃO HOMOAFETIVA EM DEBATE NO BRASIL
Paulo Silvino Ribeiro*

Recentemente no Brasil, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Várias
polêmicas vieram à tona transcendendo a discussão sobre casamento homossexual e preconceito, convidando também
à reflexão sobre liberdade de expressão religiosa.
Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 60 mil casais homossexuais, número este considerável e que pode
ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação sexual em razão do preconceito que enfrentam
no dia a dia. Dessa forma, do ponto de vista jurídico, esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social, o qual
tem sua representatividade na sociedade e por isso deve ter suas demandas e direitos assegurados pela lei. Essa
decisão é uma conquista importante no sentido de ampliar as garantias patrimoniais entre os homossexuais que vivem
em união estável, os quais, em caso de morte do companheiro ou companheira, poderão, com a aprovação desta lei,
usufruir legalmente de sua herança, assim como já ocorre com todos os casais heterossexuais desde sempre.
Ao mesmo tempo em que se debate a legalização da união homoafetiva tem-se também discutido a criminalização da
homofobia. Mas se a intenção em promover a discussão é boa, por outro lado, a forma como vem sendo colocada e
defendida por aqueles que se dizem favoráveis à criminalização da homofobia parece embocar numa contradição que
também tem levantado polêmicas. Em nome da defesa da diversidade sexual, cogita-se em tornar crime, por exemplo,
a fala e a manifestação pública de religiosos que pregam a inconformidade do homossexualismo com suas convicções
religiosas e doutrinárias. Assim, se por um lado a legalização da união homoafetiva e a criminalização da homofobia
podem ser um avanço numa sociedade que busca construir uma tolerância com a diversidade (no sentido mais amplo
da palavra), por outro pode desencadear (mesmo que esta não seja a intenção) um retrocesso no tocante às garantias
de liberdade de expressão e de escolha religiosa.
Se existe o entendimento da necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito, a interferência do
sistema jurídico na esfera religiosa parece ser uma ideia fora do lugar. Se a liberdade à escolha da sexualidade, bem
como a integridade daquele que se reconhece como homossexual, devem ser garantidas, da mesma forma as
liberdades de expressão e de religião devem ser asseguradas por lei.
http://www.brasilescola.com/sociologia/uniao-homoafetiva-debate-no-brasil.html, acesso em 29 de junho de 2015, Adaptado.
*Colaborador Brasil Escola e doutorando em Sociologia pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas.

01 Sobre a ideia central do texto 1, é correto afirmar que o autor:
a) Expõe alternativas para a convivência harmônica entre casais homossexuais e heterossexuais.
b) Aponta soluções jurídicas para minimizar as distorções entre união homoafetiva e intolerância religiosa.
c) Põe no cerne da discussão os temas casamento homossexual e liberdade de expressão religiosa.
d) Posiciona-se contrário à aprovação da lei que regulamenta a união civil entre pessoas do mesmo sexo.
e) Destaca a relevância em discutir temas diametralmente opostos – legalização da união homoafetiva e criminalização
da homofobia.

02 Assinale a alternativa que NÃO resume as ideias secundárias do texto 1:
a) A decisão do STF permite que casais homossexuais usufruam de garantias patrimoniais tanto quanto casais
heterossexuais.
b) A aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo garante a criminalização da intolerância religiosa.
c) A legalização da união homoafetiva busca construir uma tolerância com a diversidade de interesses sociais e
culturais.
d) A lei deve assegurar os direitos à opção sexual, à integridade dos que se reconhecem como homossexual e às
liberdades de expressão e de religião para a existência de um Estado laico.
e) A legalização da união homoafetiva amplia a discussão sobre a criminalização da homofobia.
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03 A ideia de acréscimo que o trecho que pode ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação
sexual em razão do preconceito que enfrentam no dia a dia (2º§) empresta aos dados fornecidos anteriormente pelo
IBGE, é identificada pelo emprego dos termos:
a) pode ser.
b) muito maior.
c) em razão do.
d) aqueles.
e) no dia a dia.
04 Em Esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social (2º§), o trecho sublinhado refere-se à (ao):
a) Discordância dos interesses religiosos.
b) Contrariedade das atitudes democráticas desejadas pela mídia e pelos intelectuais.
c) Negação da liberdade de expressão de grupos liberais.
d) Concordância dos interesses dos homossexuais.
e) Favorecimento jurídico em detrimento dos homofóbicos.
05 Sobre o uso do acento grave indicador da crase em convidando também à reflexão sobre liberdade de expressão
religiosa (1º§), é correto afirmar que se trata de um caso de:
a) Regência Verbal, em que o sentido do verbo convidar remete a ação de atrair, despertar a vontade.
b) Regência Nominal, em que a expressão à reflexão refere-se ao advérbio também.
c) Concordância verbal, pelo valor circunstancial que o termo reflexão empresta ao enunciado.
d) Concordância nominal, pelo valor de restrição que o termo reflexão impõe à locução substantiva liberdade de
expressão.
e) Erro gramatical, porque o verbo convidar sempre exige a preposição para.
06 Assinale a alternativa correta em relação à função do Se, no fragmento do texto Se existe o entendimento da
necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito (4º§):
a) Pronome.
b) Substantivo.
c) Adjetivo.
d) Conjunção.
e) Advérbio.
07 Assinale a alternativa cuja grafia do termo segue a mesma regra utilizada em homoafetivo:
a) Infraestrutura.
b) Reutilização.
c) Homossexualismo.
d) Preconceito.
e) Desumano.
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08 Assinale a alternativa correta em relação à comparação entre os textos (1) União homoafetiva em debate no Brasil
e (2) 6 informações sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, que segue:
Texto 2:

Fonte: https://www.facebook.com/SenadoFederal?fref=ts, publicado em 30 de junho de 2015, na página Senado Notícias. Acesso em 01 de julho de 2015.

a)
b)
c)
d)
e)

Os textos possuem como característica central a narração dos fatos.
Os textos foram divulgados no mesmo ano, 2013.
O texto (2) nega o texto (1) em relação à decisão do STF.
Tanto o texto (1) quanto o texto (2) debatem sobre a criminalização da homofobia.
O texto (2) amplia o texto (1) no tocante ao direito jurídico de casais homoafetivos.

09 Assinale a alternativa correta sobre as ideias tratadas no texto 2:
a) Apresenta uma decisão arbitrária e incoerente para o conceito de família.
b) Argumenta em favor de uma orientação sexual para jovens e adolescentes.
c) Ilustra de forma preconceituosa o assunto abordado.
d) Sintetiza as decisões em torno do assunto no Brasil.
e) Acrescenta informações sobre os perigos da liberdade de expressão.
10 O trecho de casais homoafetivos adotarem, destacado Em O direito de casais homoafetivos adotarem crianças foi
confirmado pelo STF em 2015, é identificado como um(a):
a) Adjetivo que caracteriza o tipo de casais.
b) Locução prepositiva com valor de para.
c) Oração subordinada que completa o termo direito.
d) Oração coordenada com verbo adotarem no infinitivo flexionado.
e) Locução adverbial, que explica as circunstâncias da adoção.
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Políticas Públicas de Saúde
11 Em relação à organização do Sistema Único de Saúde- SUS analise as proposições abaixo e responda:
I) É denominada região de saúde o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de serviços de
saúde.
II) Reconhecem-se como porta de entrada os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário do SUS.
III) A Comissão Intergestores é uma instância de pactuação estritamente municipal, voltada para criar normas e regras
de gestão pactuada do SUS.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
12 Sobre a organização das Regiões de Saúde analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes
gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite- CTI.
II) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que
regem as relações internacionais.
III) As Regiões de Saúde serão referência para a transferência de recursos entre os entes federativos.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

13 Todas as alternativas abaixo são consideradas Portas de Entrada às ações de saúde nas Redes de Atenção à
Saúde, EXCETO:
a) Atenção Primária.
b) Atenção de Urgência e Emergência.
c) Atenção Terceirizada.
d) Atenção Psicossocial.
e) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
14 Considerando o direito do usuário ao acesso universal e igualitário, analise as proposições abaixo e responda:
I) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela Atenção Primária.
II) A população indígena deverá ser atendida sem regramentos diferenciados de acesso.
III) Caberá aos entes federativos ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
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15 Em relação ao planejamento de saúde analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) O planejamento de saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas de iniciativa privada.
II) O planejamento de saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das
necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
III) Compete à Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas dos processos e prazos do planejamento municipal,
em consonância com o planejamento nacional.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

16 Sobre a organização do SUS todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:
a) O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de proteção da saúde, prioritariamente.
b) As ações e os serviços de saúde do SUS são realizados pelos entes federativos de forma direta ou indireta,
mediante a participação complementar da iniciativa privada.
c ) As ações e serviços de saúde do SUS são organizadas de forma regionalizada.
d) As Regiões de Saúde devem conter, no mínimo, ações e serviços de: atenção primária; urgência e emergência;
atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
e) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações de saúde será ordenado pela atenção primária.

17 Em relação aos direitos do usuário do SUS analise as proposições abaixo e responda:
I) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços,
hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
II) Nas situações de urgência/emergência, os usuários só podem ser encaminhados para os serviços de atenção
básica.
III) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens de serviços ordenados e organizados para a garantia da promoção,
prevenção, proteção, tratamento e recuperação de saúde.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
18 Todas as alternativas abaixo se referem aos direitos dos usuários do SUS, EXCETO:
a) Atendimento ágil, com tecnologia apropriada e por equipe multiprofissional.
b) Informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara e respeitosa.
c) O acesso à anestesia em todas as situações em que for indicada, bem como em medicações e procedimentos que
possam aliviar a dor e o sofrimento.
d) Direito a todo e qualquer medicamento, independentemente do protocolo e normas do Ministério da Saúde.
e) Acesso à continuidade da atenção no domicílio, quando pertinente.
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19 Sobre a Atenção Básica no SUS, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) A Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de
comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
II) As ações de saúde da Atenção Básica abrangem exclusivamente o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação dos
usuários.
III) A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a ação
integral.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
20 Em relação à Política de Incentivo a Distribuição de Medicamentos analise as proposições abaixo e responda:
I) Na Unidade de Saúde, os serviços farmacêuticos restringem-se apenas à “entrega” do medicamento.
II) O Programa Farmácia Popular do Brasil foi criado com o objetivo de ampliar o acesso aos medicamentos para as
doenças mais comuns entre os cidadãos.
III) Os medicamentos que tratam de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão são distribuídos gratuitamente nas
farmácias populares, mediante a apresentação da receita médica e dos documentos de identificação do usuário.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas;.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
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Legislação Municipal
21 Dentre as competências atribuídas ao Município de Equador, nos termo da Lei Orgânica Municipal, assinale a
afirmativa que importa em uma das suas competências privativas.
a) Promover a proteção do patrimônio público e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas.
b) Tornar obrigatório a utilização de estação rodoviária.
c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
d) Preservar florestas, a fauna e a flora.
e) Fiscalizar, nos locais de vendas direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios.
22 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O mandato da Mesa Diretora será de 2 anos, podendo haver recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.
II – Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais votado dentre os presentes assumirá a presidência.
III – Cabe as Comissões especiais da Câmara, discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento
interno, a competência do Plenário.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apena a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão erradas.
23 Dentre as atribuições abaixo relacionadas, nos termos da Lei Orgânica do Município, assinale apenas a que define
uma das atribuições do presidente da Câmara.
a) Promulgar as resoluções e decretos legislativos.
b) Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.
c) Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos.
d) Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos.
e) Representar, junto ao executivo, sobre necessidades de economia interna.
24 O ato de passagem do servidor pelo princípio de mérito, presente a devida qualificação à vaga existente em classe
afim, de nível mais elevado, isolado ou pertencente à série de classe, nos termos do art. 55, do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipal, é a definição de:
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Acesso.
d) Reintegração.
e) Readaptação.
25 O Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Equador-RN, em seu Capítulo VI, Seção I, dispõe sobre o
Vencimento e as Vantagens do servidor público. Além de vencimentos, somente poderão ser deferidas as seguintes
vantagens, EXCETO:
a) Diária.
b) Auxílio para diferença de caixa.
c) Auxílio moradia.
d) Salário família.
e) Curso de aperfeiçoamento em matéria municipal.
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Conhecimentos Específicos
26 A Artrite reumatóide (AR) é caracterizada por sinovite periférica e por diversas manifestações extra-articulares. É
uma doença,
a) autoimune, inflamatória, assistêmica e crônica.
b) autoimune, não inflamatória e crônica.
c) imune, inflamatória, sistêmica e aguda.
d) sistêmica e aguda.
e) autoimune, inflamatória, sistêmica e crônica.
27 A hemorragia digestiva (HDA) é uma das complicações mais dramáticas da hipertensão portal e a maior causa de
morte em pacientes cirróticos. O tratamento desta complicação é feito por,
I - combinação de drogas vasoativas e técnicas endoscópicas.
II - antibióticos.
III - cirúrgica.
IV - utilização do TIPS.
Esta correto o que se afirma em:
a) I, II, III e IV.
b) I, III e IV, apenas.
c) I, II e IV, apenas.
d) II e III, apenas.
e) II, III e IV, apenas.
28 A pancreatite aguda é doença de grande importância na prática clínica, definida como inflamação do pâncreas,
podendo levar ao envolvimento de tecidos locais ou acometimento de outros órgãos de forma sistêmica, necessitando
nesses casos de cuidados em terapia intensiva. São fatores etiológicos principais à pancreatite aguda:
I – colelitíase.
II – etilismo.
III – antitrilgiceridemia.
IV – hipercalcemia.
V – hereditários.
Esta correto o que se afirma em:
a) II, III, IV e V, apenas.
b) I, III e V, apenas.
c) I, II, IV e V, apenas.
d) II, IV e V, apenas.
e) I, II, III, IV e V.
29 O hipotireoidismo subclínico (HSC), em razão de concentrações elevadas do TSH em face de níveis normais dos
hormônios tireoidianos, tem elevada prevalência no Brasil, particularmente entre mulheres e idosos. HSC tem sido
definido bioquimicamente pela,
a) presença de níveis séricos baixos do hormônio estimulador da tireóide (TSH) em face de concentrações
normais dos hormônios tireoidianos (1-3).
b) presença de níveis séricos elevados do hormônio estimulador da tireóide (TSH) em face de concentrações
anormais dos hormônios tireoidianos.
c) presença de níveis séricos do hormônio hipotireoidismo subclínico de (HSC) em face de concentrações
normais dos hormônios tireoidianos totais.
d) presença de níveis séricos elevados do hormônio estimulador da tireóide (TSH) em face de concentrações
normais dos hormônios tireoidianos (1-3).
e) pela presença elevada de níveis séricos dos hormônios TSH e HSC.
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30 A diminuição dos níveis de hemoglobina abaixo dos considerados normais para o sexo, idade do indivíduo e altitude
do local definem a anemia. Os padrões da OMS utilizados como critério para avaliar a anemia são
a) níveis de hemoglobina indicativos de anemia de <13 g/dL para homens adultos e <12 g/dL para mulheres adultas.
b) níveis de hemoglobina indicativos de anemia de <6 g/dL para homens adultos e <8 g/dL para mulheres adultas.
c) níveis de hemoglobina indicativos de anemia de <12 g/dL para homens adultos e <13 g/dL para mulheres adultas.
d) níveis de hemoglobina indicativos de anemia de <13 g/dL para homens adultos e <18 g/dL para mulheres adultas.
e) níveis de hemoglobina indicativos de anemia de <18 g/dL para homens adultos e <22 g/dL para mulheres adultas.
31 O Lúpus Eritematoso Sistêmico, doença inflamatória crônica de origem autoimune, cujos sintomas podem surgir em
diversos órgãos de forma lenta e progressiva, variando nas fases de atividade e de remissão. Com relação a esta
doença, analise as afirmativas a seguir e marque V (verdadeiro) e F (falso):
I – o lúpus, doença do sistema imunológico, responsável pela produção de anticorpos e organização dos mecanismos
de inflamação em todos os órgãos.
II – o lúpus pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, raça e sexo.
III – o lúpus pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, raça e apenas no sexo feminino.
IV – o lúpus está aos fatores genéticos, hormonais e ambientais participam de seu desenvolvimento.
V – o lúpus apresenta manifestações associadas à inflamação na pele, articulações, rins, nervos, cérebro e membranas
pleurais e o pericárdio.
VI – o lúpus manifesta o aumento dos eritrócitos e dos glóbulos brancos do sangue.
Está correta a assertiva na sequencia:
a) V – F – F – V – V – F.
b) V – V – F – V – V – F.
c) V – V – V – V – V – F.
d) F – V – F – V – F – V.
e) F – F – V – V – F – V.
32 A Pancreatite é uma doença com expressão clínica variável, podendo manifestar-se desde um simples desconforto
abdominal até quadro clínico de falência múltipla de órgãos e morte. Em relação à doença, afirma-se que a pancreatite
a) leve é caracterizada por quadro pouco florido, e em cujos pacientes há, apenas, a necessidade da manipulação do
parênquima pancreático.
b) grave é definida como todo caso de pancreatite não associado à falência orgânica.
c) necro-hemorrágica representa a variante mais grave do espectro de apresentações clínicas que podem compor o
quadro da pancreatite aguda.
d) aguda caracteriza-se por uma inflamação pancreática que pode determinar síndrome de resposta inflamatória
assistêmica.
e) hereditária tem caráter autossômico recessivo, que dependendo das mutações de genes levam à conversão
prematura do tripsinogênio e autodigestão pancreática.

33 Sobre a meningite bacteriana aguda (MBA), é correto afirmar, EXCETO,
a) A etiologia depende da idade, do estado imune e da epidemiologia.
b) As manifestações cutâneas comuns são petéquias, púrpura e exantema maculopapular.
c) A fisiopatogenia tem início após colonização nasofaríngea, invasão local e bacteremia com invasão meníngea.
d) O edema citotóxico decorre da liberação de produtos tóxicos de neutrófilos e bactérias.
e) A forma que se apresenta como sepse, sem sinais meníngeos e liquor normal, está associada a um melhor
prognóstico.
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34 O hipertireoidismo é caracterizado pelo aumento da síntese e liberação dos hormônios tireoidianos pela glândula
tireoide. A tireotoxicose refere-se
a) à síndrome clínica decorrente da escassez de hormônios tireoidianos circulantes, secundário ao hipertireoidismo ou
não.
b) à síndrome clínica decorrente do excesso de hormônios tireoidianos circulantes, secundário ao hipertireoidismo ou
não.
c) à síndrome clínica decorrente da escassez de hormônios tireoidianos circulantes.
d) à síndrome clínica de pele fria e úmida.
e) à síndrome clínica da diminuição dos níveis séricos de T3 e supressão do TSH.
35 A leishmaniose da forma visceral, também conhecida como Calazar, é uma infecção sistêmica causada por
a) protozoário.
b) cão doméstico.
c) mosquito.
d) transmissão humana.
e) bactéria.
36 A angina é uma síndrome clínica caracterizada por dor ou desconforto nas regiões do tórax, epigástrio, mandíbula,
ombro, dorso ou membros superiores. Sobre a angina afirma-se que:
I - tipicamente ocorre por alguns minutos, normalmente precipita-se por exercício físico ou estresse emocional, com
frequente melhora ou alívio ao repouso.
II - usualmente incide sobre a região retroesternal, sendo comum a irradiação para o pescoço, mandíbula, epigástrio ou
membros superiores.
III - geralmente pacientes com coronárias normais e isquemia miocárdica relacionada ao espasmo ou disfunção
endotelial não apresentam angina.
IV - desconforto repentino, fugaz, ou então contínuo, com duração de várias horas, raramente é angina.
V - uso de compostos de nitroglicerina, como o nitrato sublingual, alivia a angina em pouquíssimos minutos.
Está correto o disposto apenas em:
a) I, II, III e IV.
b) II, III e V.
c) II, IV e V.
d) I, II, IV e V.
e) II e III.
37 A síndrome nefrótica (SN) é caracterizada pela presença de proteinúria maciça, edema, hipoproteinemia e
dislipidemia. As doenças renais que causam SN primária são:
I - glomeruloesclerose segmentar e focal.
II - glomerulonefrite membranosa idiopática.
III - alterações glomerulares mínimas.
IV - peritonite espontânea, as infecções cutâneas e a pneumonia.
V - glomerulonefrite membranoproliferativa.
VI - Nefropatia por IgG.
Está correto apenas o que se indica em:
a) I, II, IV, V e VI.
b) II, III, IV e VI.
c) I, III e V.
d) II, III e VI.
e) I, II, III e V.
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38 Os linfomas não Hodgkin (LNH) respondem por cerca de 2,5% de todos os tumores malignos diagnosticados no
Brasil, excluindo-se o câncer de pele não melanótico de pele. Segundo as diretrizes diagnósticas e terapêuticas em
oncologia preconizadas pelo Ministério da Saúde, inexistem dados nacionais sobre a prevalência dos diferentes
subtipos de LNH, mas estatísticas internacionais dão conta que entre 22% e 40% dos LNH são linfomas foliculares
(LF). Sobre a doença LF é correto afirmar que,
I - é uma doença indolente, recidivante e de evolução crônica.
II - apresenta manifestações clínicas como febre, sudorese noturna, perda ponderal, fadiga e massa em topografia de
cadeia de linfonodos e falência da hematopoese.
III - pacientes podem permanecer em seguimento por período variável, sob observação clínica, porém não necessitam
de radioterapia ou de um tratamento sistêmico, como a quimioterapia.
IV - pacientes podem permanecer em seguimento por período variável, sob observação clínica, e sempre necessitam
de radioterapia ou de um tratamento sistêmico, como a quimioterapia.
Está correto apenas o que se indica em:
a) I, II e IV.
b) I, II e III.
c) II, III e IV
d) II e IV.
e) I e III.
39 A pneumonia adquirida no hospital, quando associada à ventilação mecânica, representa especial desafio
diagnóstico e terapêutico. O desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação mecânica é primariamente devido
à
I - aspiração de secreções de orofaringe.
II - condensado formado no circuito do respirador.
III - alcance dos patógenos ao trato respiratório inferior, com capacidade de vencer os mecanismos de defesa do
sistema respiratório, inclusive os mecânicos.
IV - conteúdo gástrico colonizado por bactérias patogênicas.
Está correto apenas o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I e III.
d) I, II e IV.
e) I e IV.
40 As hepatites virais são infecções sistêmicas ocasionadas por vírus, cuja fisiopatologia baseia-se na resposta
inflamatória hepática ao vírus. Os tipos de hepatites virais mais prevalentes são os tipos:
a) A, B, C, Delta e E.
b) A, C e Delta.
c) A, B, Delta e E.
d) B, C e E.
e) C, Delta e E.
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Português
Leia o texto 1 que segue e responda às questões de 01 a 08:
Texto 1:
UNIÃO HOMOAFETIVA EM DEBATE NO BRASIL
Paulo Silvino Ribeiro*

Recentemente no Brasil, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Várias
polêmicas vieram à tona transcendendo a discussão sobre casamento homossexual e preconceito, convidando também
à reflexão sobre liberdade de expressão religiosa.
Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 60 mil casais homossexuais, número este considerável e que pode
ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação sexual em razão do preconceito que enfrentam
no dia a dia. Dessa forma, do ponto de vista jurídico, esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social, o qual
tem sua representatividade na sociedade e por isso deve ter suas demandas e direitos assegurados pela lei. Essa
decisão é uma conquista importante no sentido de ampliar as garantias patrimoniais entre os homossexuais que vivem
em união estável, os quais, em caso de morte do companheiro ou companheira, poderão, com a aprovação desta lei,
usufruir legalmente de sua herança, assim como já ocorre com todos os casais heterossexuais desde sempre.
Ao mesmo tempo em que se debate a legalização da união homoafetiva tem-se também discutido a criminalização da
homofobia. Mas se a intenção em promover a discussão é boa, por outro lado, a forma como vem sendo colocada e
defendida por aqueles que se dizem favoráveis à criminalização da homofobia parece embocar numa contradição que
também tem levantado polêmicas. Em nome da defesa da diversidade sexual, cogita-se em tornar crime, por exemplo,
a fala e a manifestação pública de religiosos que pregam a inconformidade do homossexualismo com suas convicções
religiosas e doutrinárias. Assim, se por um lado a legalização da união homoafetiva e a criminalização da homofobia
podem ser um avanço numa sociedade que busca construir uma tolerância com a diversidade (no sentido mais amplo
da palavra), por outro pode desencadear (mesmo que esta não seja a intenção) um retrocesso no tocante às garantias
de liberdade de expressão e de escolha religiosa.
Se existe o entendimento da necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito, a interferência do
sistema jurídico na esfera religiosa parece ser uma ideia fora do lugar. Se a liberdade à escolha da sexualidade, bem
como a integridade daquele que se reconhece como homossexual, devem ser garantidas, da mesma forma as
liberdades de expressão e de religião devem ser asseguradas por lei.
http://www.brasilescola.com/sociologia/uniao-homoafetiva-debate-no-brasil.html, acesso em 29 de junho de 2015, Adaptado.
*Colaborador Brasil Escola e doutorando em Sociologia pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas.

01 Sobre a ideia central do texto 1, é correto afirmar que o autor:
a) Expõe alternativas para a convivência harmônica entre casais homossexuais e heterossexuais.
b) Aponta soluções jurídicas para minimizar as distorções entre união homoafetiva e intolerância religiosa.
c) Põe no cerne da discussão os temas casamento homossexual e liberdade de expressão religiosa.
d) Posiciona-se contrário à aprovação da lei que regulamenta a união civil entre pessoas do mesmo sexo.
e) Destaca a relevância em discutir temas diametralmente opostos – legalização da união homoafetiva e criminalização
da homofobia.

02 Assinale a alternativa que NÃO resume as ideias secundárias do texto 1:
a) A decisão do STF permite que casais homossexuais usufruam de garantias patrimoniais tanto quanto casais
heterossexuais.
b) A aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo garante a criminalização da intolerância religiosa.
c) A legalização da união homoafetiva busca construir uma tolerância com a diversidade de interesses sociais e
culturais.
d) A lei deve assegurar os direitos à opção sexual, à integridade dos que se reconhecem como homossexual e às
liberdades de expressão e de religião para a existência de um Estado laico.
e) A legalização da união homoafetiva amplia a discussão sobre a criminalização da homofobia.
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03 A ideia de acréscimo que o trecho que pode ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação
sexual em razão do preconceito que enfrentam no dia a dia (2º§) empresta aos dados fornecidos anteriormente pelo
IBGE, é identificada pelo emprego dos termos:
a) pode ser.
b) muito maior.
c) em razão do.
d) aqueles.
e) no dia a dia.
04 Em Esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social (2º§), o trecho sublinhado refere-se à (ao):
a) Discordância dos interesses religiosos.
b) Contrariedade das atitudes democráticas desejadas pela mídia e pelos intelectuais.
c) Negação da liberdade de expressão de grupos liberais.
d) Concordância dos interesses dos homossexuais.
e) Favorecimento jurídico em detrimento dos homofóbicos.
05 Sobre o uso do acento grave indicador da crase em convidando também à reflexão sobre liberdade de expressão
religiosa (1º§), é correto afirmar que se trata de um caso de:
a) Regência Verbal, em que o sentido do verbo convidar remete a ação de atrair, despertar a vontade.
b) Regência Nominal, em que a expressão à reflexão refere-se ao advérbio também.
c) Concordância verbal, pelo valor circunstancial que o termo reflexão empresta ao enunciado.
d) Concordância nominal, pelo valor de restrição que o termo reflexão impõe à locução substantiva liberdade de
expressão.
e) Erro gramatical, porque o verbo convidar sempre exige a preposição para.
06 Assinale a alternativa correta em relação à função do Se, no fragmento do texto Se existe o entendimento da
necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito (4º§):
a) Pronome.
b) Substantivo.
c) Adjetivo.
d) Conjunção.
e) Advérbio.
07 Assinale a alternativa cuja grafia do termo segue a mesma regra utilizada em homoafetivo:
a) Infraestrutura.
b) Reutilização.
c) Homossexualismo.
d) Preconceito.
e) Desumano.
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08 Assinale a alternativa correta em relação à comparação entre os textos (1) União homoafetiva em debate no Brasil
e (2) 6 informações sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, que segue:
Texto 2:

Fonte: https://www.facebook.com/SenadoFederal?fref=ts, publicado em 30 de junho de 2015, na página Senado Notícias. Acesso em 01 de julho de 2015.

a)
b)
c)
d)
e)

Os textos possuem como característica central a narração dos fatos.
Os textos foram divulgados no mesmo ano, 2013.
O texto (2) nega o texto (1) em relação à decisão do STF.
Tanto o texto (1) quanto o texto (2) debatem sobre a criminalização da homofobia.
O texto (2) amplia o texto (1) no tocante ao direito jurídico de casais homoafetivos.

09 Assinale a alternativa correta sobre as ideias tratadas no texto 2:
a) Apresenta uma decisão arbitrária e incoerente para o conceito de família.
b) Argumenta em favor de uma orientação sexual para jovens e adolescentes.
c) Ilustra de forma preconceituosa o assunto abordado.
d) Sintetiza as decisões em torno do assunto no Brasil.
e) Acrescenta informações sobre os perigos da liberdade de expressão.
10 O trecho de casais homoafetivos adotarem, destacado Em O direito de casais homoafetivos adotarem crianças foi
confirmado pelo STF em 2015, é identificado como um(a):
a) Adjetivo que caracteriza o tipo de casais.
b) Locução prepositiva com valor de para.
c) Oração subordinada que completa o termo direito.
d) Oração coordenada com verbo adotarem no infinitivo flexionado.
e) Locução adverbial, que explica as circunstâncias da adoção.
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Políticas Públicas de Saúde
11 Em relação à organização do Sistema Único de Saúde- SUS analise as proposições abaixo e responda:
I) É denominada região de saúde o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de serviços de
saúde.
II) Reconhecem-se como porta de entrada os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário do SUS.
III) A Comissão Intergestores é uma instância de pactuação estritamente municipal, voltada para criar normas e regras
de gestão pactuada do SUS.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
12 Sobre a organização das Regiões de Saúde analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes
gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite- CTI.
II) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que
regem as relações internacionais.
III) As Regiões de Saúde serão referência para a transferência de recursos entre os entes federativos.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

13 Todas as alternativas abaixo são consideradas Portas de Entrada às ações de saúde nas Redes de Atenção à
Saúde, EXCETO:
a) Atenção Primária.
b) Atenção de Urgência e Emergência.
c) Atenção Terceirizada.
d) Atenção Psicossocial.
e) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
14 Considerando o direito do usuário ao acesso universal e igualitário, analise as proposições abaixo e responda:
I) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela Atenção Primária.
II) A população indígena deverá ser atendida sem regramentos diferenciados de acesso.
III) Caberá aos entes federativos ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
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15 Em relação ao planejamento de saúde analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) O planejamento de saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas de iniciativa privada.
II) O planejamento de saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das
necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
III) Compete à Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas dos processos e prazos do planejamento municipal,
em consonância com o planejamento nacional.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

16 Sobre a organização do SUS todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:
a) O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de proteção da saúde, prioritariamente.
b) As ações e os serviços de saúde do SUS são realizados pelos entes federativos de forma direta ou indireta,
mediante a participação complementar da iniciativa privada.
c ) As ações e serviços de saúde do SUS são organizadas de forma regionalizada.
d) As Regiões de Saúde devem conter, no mínimo, ações e serviços de: atenção primária; urgência e emergência;
atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
e) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações de saúde será ordenado pela atenção primária.

17 Em relação aos direitos do usuário do SUS analise as proposições abaixo e responda:
I) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços,
hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
II) Nas situações de urgência/emergência, os usuários só podem ser encaminhados para os serviços de atenção
básica.
III) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens de serviços ordenados e organizados para a garantia da promoção,
prevenção, proteção, tratamento e recuperação de saúde.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
18 Todas as alternativas abaixo se referem aos direitos dos usuários do SUS, EXCETO:
a) Atendimento ágil, com tecnologia apropriada e por equipe multiprofissional.
b) Informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara e respeitosa.
c) O acesso à anestesia em todas as situações em que for indicada, bem como em medicações e procedimentos que
possam aliviar a dor e o sofrimento.
d) Direito a todo e qualquer medicamento, independentemente do protocolo e normas do Ministério da Saúde.
e) Acesso à continuidade da atenção no domicílio, quando pertinente.
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19 Sobre a Atenção Básica no SUS, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) A Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de
comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
II) As ações de saúde da Atenção Básica abrangem exclusivamente o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação dos
usuários.
III) A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a ação
integral.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
20 Em relação à Política de Incentivo a Distribuição de Medicamentos analise as proposições abaixo e responda:
I) Na Unidade de Saúde, os serviços farmacêuticos restringem-se apenas à “entrega” do medicamento.
II) O Programa Farmácia Popular do Brasil foi criado com o objetivo de ampliar o acesso aos medicamentos para as
doenças mais comuns entre os cidadãos.
III) Os medicamentos que tratam de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão são distribuídos gratuitamente nas
farmácias populares, mediante a apresentação da receita médica e dos documentos de identificação do usuário.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas;.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
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Legislação Municipal
21 Dentre as competências atribuídas ao Município de Equador, nos termo da Lei Orgânica Municipal, assinale a
afirmativa que importa em uma das suas competências privativas.
a) Promover a proteção do patrimônio público e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas.
b) Tornar obrigatório a utilização de estação rodoviária.
c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
d) Preservar florestas, a fauna e a flora.
e) Fiscalizar, nos locais de vendas direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios.
22 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O mandato da Mesa Diretora será de 2 anos, podendo haver recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.
II – Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais votado dentre os presentes assumirá a presidência.
III – Cabe as Comissões especiais da Câmara, discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento
interno, a competência do Plenário.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apena a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão erradas.
23 Dentre as atribuições abaixo relacionadas, nos termos da Lei Orgânica do Município, assinale apenas a que define
uma das atribuições do presidente da Câmara.
a) Promulgar as resoluções e decretos legislativos.
b) Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.
c) Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos.
d) Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos.
e) Representar, junto ao executivo, sobre necessidades de economia interna.
24 O ato de passagem do servidor pelo princípio de mérito, presente a devida qualificação à vaga existente em classe
afim, de nível mais elevado, isolado ou pertencente à série de classe, nos termos do art. 55, do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipal, é a definição de:
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Acesso.
d) Reintegração.
e) Readaptação.
25 O Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Equador-RN, em seu Capítulo VI, Seção I, dispõe sobre o
Vencimento e as Vantagens do servidor público. Além de vencimentos, somente poderão ser deferidas as seguintes
vantagens, EXCETO:
a) Diária.
b) Auxílio para diferença de caixa.
c) Auxílio moradia.
d) Salário família.
e) Curso de aperfeiçoamento em matéria municipal.
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Conhecimentos Específicos
26 O Conselho Federal de Nutricionista por meio da Resolução N° 556, de 11 de abril de 2015, alterou dispositivos
vigentes para acrescentar disposições à regulamentação do complemento de prescrição dietética, incluindo a
a) complementação dietética.
b) plantas medicinais.
c) fitoterapia.
d) chás medicinais.
e) prescrição de medicamentos fiteterápicos.
27 Entende-se por caloria, a representação métrica de energia produzida por determinados nutrientes quando
metabolizados pelo organismo. Sobre Caloria afirma-se:
I - Quando se lê em rótulos ou livros populares que um alimento fornece cem calorias, isso significa “cem quilocalorias
ou 100kcal”.
II - A quilocaloria não é constituinte dos alimentos, trata-se da medida de sua energia potencial.
III - A quilocaloria é constituinte dos alimentos, sendo assim, não é a medida de sua energia potencial.
IV - Os principais grupos fornecedores de calorias são os carboidratos, proteínas e gorduras.
V - Os carboidratos e as proteínas, quando totalmente metabolizados no organismo, geram 4kcal de energia por grama,
enquanto as gorduras, 9kcal.
VI - As vitaminas e minerais são geradores de energia que têm funções específicas e vitais nas células e nos tecidos do
corpo humano.
Está correta apenas:
a) I, II, IV e V.
b) I, III, IV, V e VI.
c) II, III, IV e V.
d) II, IV, V e VI.
e) III, V e VI.
28 As fibras são classificadas como carboidratos, mas pertencentes ao grupo dos oligossacarídeos, sendo facilmente
eliminadas nas fezes pelo organismo. São características de importância das fibras, EXCETO,
a) manutenção das funções gastrointestinais e a consequente prevenção de doenças relacionadas.
b) encontradas em alimentos de origem vegetal, como hortaliças, frutas e cereais integrais.
c) função no controle glicêmico (especialmente as pectinas e as beta glucanas) e na fisiologia intestinal.
d) recomendação da ingestão de fibras em média de 20-35g ao dia, valores iguais ao da população em geral.
e) encontradas facilmente em todas as fontes alimentares.
29 Tem sido crescente as discussões em torno da educação alimentar e nutricional no contexto da promoção da saúde
e da alimentação saudável, na busca de estratégias e de novos desafios nos campos da saúde, alimentação e nutrição.
Neste contexto, reclama-se a crítica por adoção consistente de,
a) segurança alimentar.
b) políticas públicas no campo da alimentação e nutrição no Brasil.
c) atividade física e saúde.
d) ações estruturantes.
e) hábitos alimentares.
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30 Os preservativos ou agentes antimicrobianos desempenham um importante papel na estabilização de alimentos,
como sulfitos, nitratos e o próprio sal, já são usados há séculos. Alimentos submetidos à técnicas de processamento e
à refrigeração têm estabilidade estendida por um período de 1 a 3 meses, como por exemplos, os produtos cárneos
defumados e os queijos, são denominados
a) perecíveis.
b) semiperecíveis.
c) não perecíveis.
d) perecíveis e semiperecíveis.
e) não perecíveis, apenas os alimentos que podem ser estocados à temperatura ambiente.
31
A qualidade dos alimentos pode ser estabelecida por parâmetros dos microrganismos indicadores de
contaminação, como o grupo:
a) Enterogênico.
b) Enteropatogênico.
c) De controle de qualidade.
d) Coliforme.
e) Toxicogênicos.
32 “Moléculas orgânicas que funcionam em grande variedade de processos no organismo; tem função comum atuar
como cofatores, necessários às reações enzimáticas; geralmente não podem ser sintetizadas pelas células de
mamíferos e, portanto, devem ser fornecidas pela dieta”. São características relacionadas às
a) água.
b) sais minerais.
c) co-enzimas.
d) enzima.
e) vitaminas.
33 As alterações do estado nutricional, como desnutrição e obesidade são relacionadas com sérios agravos para a
saúde. A adoção do método antropométrico permite a obtenção de informações, como o peso, a altura e suas
combinações, permitindo identificar os pacientes com risco aumentado de apresentar complicações associadas ao
estado nutricional. Como profissional Nutricionista você considera que:
I - O peso corresponde à soma de todos os componentes de cada nível da composição corporal.
II - O peso é uma medida aproximada das reservas totais de energia do corpo, e mudanças nestas reservas refletem
alterações no equilíbrio entre ingestão e consumo de nutrientes.
III - Peso e altura representam as variáveis antropométricas mais comumente disponíveis em estudos epidemiológicos.
IV - Porcentagem de alteração de peso (% AP) é estabelecido comparando-se o peso usual (PU), que é aquele que o
indivíduo usualmente apresenta quando está saudável, com o peso atual (PA), medido no momento da avaliação.
V - O IMC é importante porque indica composição corporal, porém a pouca facilidade de sua mensuração e relação
com a morbi-mortalidade são limitações para sua utilização como indicador do estado nutricional em estudos
epidemiológicos em associação ou não com outras medidas antropométricas.
Está correto apenas:
a) I, II e V.
b) II, III e IV.
c) I, II e III.
d) II, III, IV e V.
e) I, III e V.
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34 A Constituição Federal de 1988 afirma que a saúde é um direito social e que o Sistema Único de Saúde (SUS) é o
meio de concretização desse direito. A Lei Orgânica da Saúde afirma que o sistema de vigilância sanitária é um
instrumento privilegiado de que o SUS dispõe para realizar seu objetivo de:
a) Fiscalização e notificação.
b) Prevenção e promoção da saúde.
c) Normatização e fiscalização.
d) Promoção da saúde.
e) Segurança alimentar e ambiental.
35 A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é uma doença inflamatória que acomete principalmente o trato
gastrintestinal e a pele, ocorrendo de forma secundária à reação imunológica contra determinadas proteínas presentes
no leite, principalmente a beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbumina e a caseína. Neste contexto, é correto afirmar que:
a) As manifestações clínicas da APLV iniciam-se geralmente nos primeiros seis meses de vida até um ano de idade
das crianças.
b) A intolerância à proteína alergênica é adquirida por cerca de 85% das crianças alérgicas, entre os três e os cinco
anos de idade.
c) O leite materno até o sexto mês de idade não supre todas as necessidades do lactente na redução do risco de
alergia à proteína do leite de vaca (APLV) e de outros tipos de alergias.
d) Antes do sexto mês de vida da criança, devido à escassez das reservas de micronutrientes maternas, a alimentação
complementar, inclusive à base de leite de vaca, passa a ter papel fundamental no fornecimento dos requerimentos
nutricionais da criança.
e) O aleitamento materno até o sexto mês, estendendo-se aos dois anos de idade ou mais, aliado à introdução e
manutenção de uma alimentação complementar com leite de vaca reduz o risco de doenças subsequentes,
incluindo as doenças crônicas não transmissíveis.

36 Ministério da Saúde se preocupa com a rotulagem de alimentos. O objetivo é proteger os consumidores de
declarações abusivas ou infundadas quanto à qualidade, preço, ingredientes. Algumas das informações que devem
estar obrigatoriamente no rótulo são:
I - Listagem de ingredientes, a não ser que seja um produto único, como o leite.
II - Conteúdo líquido em peso ou volume, identificação de origem, com endereço do fabricante ou importador, lista de
ingredientes, dispensando a informação quanto à identificação do lote.
III - Quantidade de calorias e nutrientes, não são obrigatórias se a embalagem já fizer alguma menção às propriedades
nutricionais, como, por exemplo, “rico em fibras” ou “diet”.
IV - Indicar as recomendações sobre a higienização e medidas de conservação.
Está correto apenas:
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) II e IV.
d) I e II.
e) II.
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37 Com base nos conhecimentos básicos e conceituais sobre os alimentos e suas características nutritivas,
correlacione os significados da coluna à direita com o seu correspondente à coluna da esquerda:
(1) Processo pelo qual os nutrientes são transportados do
intestino para a corrente sanguínea.
(2) Emulsificantes, aromatizantes, agentes defumantes,
espessadores, humectantes, corantes, inibidores de
bactérias.
(3) Alimentos que podem trazer benefícios médicos ou de
saúde específicos, incluindo a prevenção e o tratamento de doenças.

( ) Alimentos funcionais.
( ) Alimentos integrais.

( ) Light.

(4) Alimentos que possuem um processamento diferenciado com o objetivo de manter o conteúdo de fibra e nutrientes presentes nas camadas mais superficiais do
grão.

( ) Aditivos.

(5) Propriedades das substâncias que são percebidas pelos sentidos.

( ) Absorção.

(6) Alimentos modificados quanto ao valor energético, podendo ter pelo menos 25% de calorias a menos do que
os produtos convencionais.

( ) Diet.

(7) Alimentos que apresentam a ausência de determinado
ingrediente em sua composição.

( ) Propriedades organolépticas.

Está correta a sequência:
a) 3 – 4 – 6 – 2 – 1 – 7 – 5.
b) 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 2 – 1.
c) 1 – 7 – 3 – 6 – 5 – 4 – 2.
d) 2 – 1 – 4 – 3 – 6 – 7 – 5.
e) 5 – 3 – 2 – 6 – 7 – 1 – 4.
38 “Consiste em garantir, a todos, condições de acesso a alimentos básicos seguros e de qualidade, em quantidade
suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base em
práticas alimentares saudáveis, contribuindo assim para uma existência digna em um contexto de desenvolvimento
integral da pessoa humana”. É conceito de:
a) Programa Fome Zero.
b) Desenvolvimento humano.
c) Atenção integral à saúde nutricional.
d) Alimentação saudável.
e) Segurança alimentar e nutricional.
39 Uma alimentação saudável para a pessoa vivendo com HIV e AIDS deve ser adequada às necessidades
individuais, e que contribui para, EXCETO o(a)
a) aumento dos níveis dos linfócitos T CD4.
b) melhora da absorção intestinal, diminuindo os agravos provocados pela diarreia.
c) diminuição dos níveis dos linfócitos T CD4.
d) perda de massa muscular e para a redução dos agravos provocados pela diarreia.
e) melhora da qualidade de vida.
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40 O câncer tem um forte impacto sobre a capacidade física, o bem-estar psicológico e a vida social dos pacientes,
apresentando uma influência significativa no estado nutricional e na qualidade de vida. A atenção alimentar e nutricional
de pacientes em tratamento com opióides, quimioterapia e radioterapia, comumente apresentam sintomas como
xerostomia e disgeusia, que são respectivamente,
a) alteração no paladar e sensação subjetiva de boca seca.
b) alteração no paladar e saciedade precoce.
c) fraqueza e dispnéia.
d) sensação subjetiva de boca seca e alteração no paladar.
e) dificuldade na deglutição e articulação de palavras.
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Português
Leia o texto 1 que segue e responda às questões de 01 a 08:
Texto 1:
UNIÃO HOMOAFETIVA EM DEBATE NO BRASIL
Paulo Silvino Ribeiro*

Recentemente no Brasil, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Várias
polêmicas vieram à tona transcendendo a discussão sobre casamento homossexual e preconceito, convidando também
à reflexão sobre liberdade de expressão religiosa.
Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 60 mil casais homossexuais, número este considerável e que pode
ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação sexual em razão do preconceito que enfrentam
no dia a dia. Dessa forma, do ponto de vista jurídico, esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social, o qual
tem sua representatividade na sociedade e por isso deve ter suas demandas e direitos assegurados pela lei. Essa
decisão é uma conquista importante no sentido de ampliar as garantias patrimoniais entre os homossexuais que vivem
em união estável, os quais, em caso de morte do companheiro ou companheira, poderão, com a aprovação desta lei,
usufruir legalmente de sua herança, assim como já ocorre com todos os casais heterossexuais desde sempre.
Ao mesmo tempo em que se debate a legalização da união homoafetiva tem-se também discutido a criminalização da
homofobia. Mas se a intenção em promover a discussão é boa, por outro lado, a forma como vem sendo colocada e
defendida por aqueles que se dizem favoráveis à criminalização da homofobia parece embocar numa contradição que
também tem levantado polêmicas. Em nome da defesa da diversidade sexual, cogita-se em tornar crime, por exemplo,
a fala e a manifestação pública de religiosos que pregam a inconformidade do homossexualismo com suas convicções
religiosas e doutrinárias. Assim, se por um lado a legalização da união homoafetiva e a criminalização da homofobia
podem ser um avanço numa sociedade que busca construir uma tolerância com a diversidade (no sentido mais amplo
da palavra), por outro pode desencadear (mesmo que esta não seja a intenção) um retrocesso no tocante às garantias
de liberdade de expressão e de escolha religiosa.
Se existe o entendimento da necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito, a interferência do
sistema jurídico na esfera religiosa parece ser uma ideia fora do lugar. Se a liberdade à escolha da sexualidade, bem
como a integridade daquele que se reconhece como homossexual, devem ser garantidas, da mesma forma as
liberdades de expressão e de religião devem ser asseguradas por lei.
http://www.brasilescola.com/sociologia/uniao-homoafetiva-debate-no-brasil.html, acesso em 29 de junho de 2015, Adaptado.
*Colaborador Brasil Escola e doutorando em Sociologia pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas.

01 Sobre a ideia central do texto 1, é correto afirmar que o autor:
a) Expõe alternativas para a convivência harmônica entre casais homossexuais e heterossexuais.
b) Aponta soluções jurídicas para minimizar as distorções entre união homoafetiva e intolerância religiosa.
c) Põe no cerne da discussão os temas casamento homossexual e liberdade de expressão religiosa.
d) Posiciona-se contrário à aprovação da lei que regulamenta a união civil entre pessoas do mesmo sexo.
e) Destaca a relevância em discutir temas diametralmente opostos – legalização da união homoafetiva e criminalização
da homofobia.

02 Assinale a alternativa que NÃO resume as ideias secundárias do texto 1:
a) A decisão do STF permite que casais homossexuais usufruam de garantias patrimoniais tanto quanto casais
heterossexuais.
b) A aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo garante a criminalização da intolerância religiosa.
c) A legalização da união homoafetiva busca construir uma tolerância com a diversidade de interesses sociais e
culturais.
d) A lei deve assegurar os direitos à opção sexual, à integridade dos que se reconhecem como homossexual e às
liberdades de expressão e de religião para a existência de um Estado laico.
e) A legalização da união homoafetiva amplia a discussão sobre a criminalização da homofobia.
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03 A ideia de acréscimo que o trecho que pode ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação
sexual em razão do preconceito que enfrentam no dia a dia (2º§) empresta aos dados fornecidos anteriormente pelo
IBGE, é identificada pelo emprego dos termos:
a) pode ser.
b) muito maior.
c) em razão do.
d) aqueles.
e) no dia a dia.
04 Em Esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social (2º§), o trecho sublinhado refere-se à (ao):
a) Discordância dos interesses religiosos.
b) Contrariedade das atitudes democráticas desejadas pela mídia e pelos intelectuais.
c) Negação da liberdade de expressão de grupos liberais.
d) Concordância dos interesses dos homossexuais.
e) Favorecimento jurídico em detrimento dos homofóbicos.
05 Sobre o uso do acento grave indicador da crase em convidando também à reflexão sobre liberdade de expressão
religiosa (1º§), é correto afirmar que se trata de um caso de:
a) Regência Verbal, em que o sentido do verbo convidar remete a ação de atrair, despertar a vontade.
b) Regência Nominal, em que a expressão à reflexão refere-se ao advérbio também.
c) Concordância verbal, pelo valor circunstancial que o termo reflexão empresta ao enunciado.
d) Concordância nominal, pelo valor de restrição que o termo reflexão impõe à locução substantiva liberdade de
expressão.
e) Erro gramatical, porque o verbo convidar sempre exige a preposição para.
06 Assinale a alternativa correta em relação à função do Se, no fragmento do texto Se existe o entendimento da
necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito (4º§):
a) Pronome.
b) Substantivo.
c) Adjetivo.
d) Conjunção.
e) Advérbio.
07 Assinale a alternativa cuja grafia do termo segue a mesma regra utilizada em homoafetivo:
a) Infraestrutura.
b) Reutilização.
c) Homossexualismo.
d) Preconceito.
e) Desumano.
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08 Assinale a alternativa correta em relação à comparação entre os textos (1) União homoafetiva em debate no Brasil
e (2) 6 informações sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, que segue:
Texto 2:

Fonte: https://www.facebook.com/SenadoFederal?fref=ts, publicado em 30 de junho de 2015, na página Senado Notícias. Acesso em 01 de julho de 2015.

a)
b)
c)
d)
e)

Os textos possuem como característica central a narração dos fatos.
Os textos foram divulgados no mesmo ano, 2013.
O texto (2) nega o texto (1) em relação à decisão do STF.
Tanto o texto (1) quanto o texto (2) debatem sobre a criminalização da homofobia.
O texto (2) amplia o texto (1) no tocante ao direito jurídico de casais homoafetivos.

09 Assinale a alternativa correta sobre as ideias tratadas no texto 2:
a) Apresenta uma decisão arbitrária e incoerente para o conceito de família.
b) Argumenta em favor de uma orientação sexual para jovens e adolescentes.
c) Ilustra de forma preconceituosa o assunto abordado.
d) Sintetiza as decisões em torno do assunto no Brasil.
e) Acrescenta informações sobre os perigos da liberdade de expressão.
10 O trecho de casais homoafetivos adotarem, destacado Em O direito de casais homoafetivos adotarem crianças foi
confirmado pelo STF em 2015, é identificado como um(a):
a) Adjetivo que caracteriza o tipo de casais.
b) Locução prepositiva com valor de para.
c) Oração subordinada que completa o termo direito.
d) Oração coordenada com verbo adotarem no infinitivo flexionado.
e) Locução adverbial, que explica as circunstâncias da adoção.

03

C O N C U R S O

P Ú B L I C O

2 0 1 5 - E Q U A D O R

Políticas Públicas de Saúde
11 Em relação à organização do Sistema Único de Saúde- SUS analise as proposições abaixo e responda:
I) É denominada região de saúde o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de serviços de
saúde.
II) Reconhecem-se como porta de entrada os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário do SUS.
III) A Comissão Intergestores é uma instância de pactuação estritamente municipal, voltada para criar normas e regras
de gestão pactuada do SUS.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
12 Sobre a organização das Regiões de Saúde analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes
gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite- CTI.
II) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que
regem as relações internacionais.
III) As Regiões de Saúde serão referência para a transferência de recursos entre os entes federativos.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

13 Todas as alternativas abaixo são consideradas Portas de Entrada às ações de saúde nas Redes de Atenção à
Saúde, EXCETO:
a) Atenção Primária.
b) Atenção de Urgência e Emergência.
c) Atenção Terceirizada.
d) Atenção Psicossocial.
e) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
14 Considerando o direito do usuário ao acesso universal e igualitário, analise as proposições abaixo e responda:
I) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela Atenção Primária.
II) A população indígena deverá ser atendida sem regramentos diferenciados de acesso.
III) Caberá aos entes federativos ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
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15 Em relação ao planejamento de saúde analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) O planejamento de saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas de iniciativa privada.
II) O planejamento de saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das
necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
III) Compete à Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas dos processos e prazos do planejamento municipal,
em consonância com o planejamento nacional.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

16 Sobre a organização do SUS todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:
a) O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de proteção da saúde, prioritariamente.
b) As ações e os serviços de saúde do SUS são realizados pelos entes federativos de forma direta ou indireta,
mediante a participação complementar da iniciativa privada.
c ) As ações e serviços de saúde do SUS são organizadas de forma regionalizada.
d) As Regiões de Saúde devem conter, no mínimo, ações e serviços de: atenção primária; urgência e emergência;
atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
e) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações de saúde será ordenado pela atenção primária.

17 Em relação aos direitos do usuário do SUS analise as proposições abaixo e responda:
I) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços,
hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
II) Nas situações de urgência/emergência, os usuários só podem ser encaminhados para os serviços de atenção
básica.
III) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens de serviços ordenados e organizados para a garantia da promoção,
prevenção, proteção, tratamento e recuperação de saúde.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
18 Todas as alternativas abaixo se referem aos direitos dos usuários do SUS, EXCETO:
a) Atendimento ágil, com tecnologia apropriada e por equipe multiprofissional.
b) Informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara e respeitosa.
c) O acesso à anestesia em todas as situações em que for indicada, bem como em medicações e procedimentos que
possam aliviar a dor e o sofrimento.
d) Direito a todo e qualquer medicamento, independentemente do protocolo e normas do Ministério da Saúde.
e) Acesso à continuidade da atenção no domicílio, quando pertinente.
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19 Sobre a Atenção Básica no SUS, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) A Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de
comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
II) As ações de saúde da Atenção Básica abrangem exclusivamente o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação dos
usuários.
III) A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a ação
integral.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
20 Em relação à Política de Incentivo a Distribuição de Medicamentos analise as proposições abaixo e responda:
I) Na Unidade de Saúde, os serviços farmacêuticos restringem-se apenas à “entrega” do medicamento.
II) O Programa Farmácia Popular do Brasil foi criado com o objetivo de ampliar o acesso aos medicamentos para as
doenças mais comuns entre os cidadãos.
III) Os medicamentos que tratam de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão são distribuídos gratuitamente nas
farmácias populares, mediante a apresentação da receita médica e dos documentos de identificação do usuário.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas;.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
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Legislação Municipal
21 Dentre as competências atribuídas ao Município de Equador, nos termo da Lei Orgânica Municipal, assinale a
afirmativa que importa em uma das suas competências privativas.
a) Promover a proteção do patrimônio público e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas.
b) Tornar obrigatório a utilização de estação rodoviária.
c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
d) Preservar florestas, a fauna e a flora.
e) Fiscalizar, nos locais de vendas direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios.
22 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O mandato da Mesa Diretora será de 2 anos, podendo haver recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.
II – Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais votado dentre os presentes assumirá a presidência.
III – Cabe as Comissões especiais da Câmara, discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento
interno, a competência do Plenário.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apena a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão erradas.
23 Dentre as atribuições abaixo relacionadas, nos termos da Lei Orgânica do Município, assinale apenas a que define
uma das atribuições do presidente da Câmara.
a) Promulgar as resoluções e decretos legislativos.
b) Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.
c) Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos.
d) Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos.
e) Representar, junto ao executivo, sobre necessidades de economia interna.
24 O ato de passagem do servidor pelo princípio de mérito, presente a devida qualificação à vaga existente em classe
afim, de nível mais elevado, isolado ou pertencente à série de classe, nos termos do art. 55, do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipal, é a definição de:
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Acesso.
d) Reintegração.
e) Readaptação.
25 O Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Equador-RN, em seu Capítulo VI, Seção I, dispõe sobre o
Vencimento e as Vantagens do servidor público. Além de vencimentos, somente poderão ser deferidas as seguintes
vantagens, EXCETO:
a) Diária.
b) Auxílio para diferença de caixa.
c) Auxílio moradia.
d) Salário família.
e) Curso de aperfeiçoamento em matéria municipal.
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Conhecimentos Específicos
26 O atendimento odontológico a pacientes grávidas é um assunto bastante controverso, principalmente em função
dos mitos que são baseados em crenças antigas, sem fundamentação científica, tanto por parte da gestante quanto
dos cirurgiões dentistas que não se sentem seguros ao atende-las. Considerando os cuidados necessários durante o
atendimento a pacientes gestantes, assinale a alternativa INCORRETA.
a) De um modo geral, a grande maioria dos tratamentos odontológicos pode ser promovida em qualquer período
gestacional. Cada caso deve ser avaliado e selecionado o melhor tratamento de acordo com o risco versus
benefício, lembrando que se há infecção, há sempre necessidade de tratamento.
b) Quando da necessidade da realização de tomadas radiográficas deve-se proteger a paciente com avental de
chumbo, usar filmes ultrarrápidos que permitem menor tempo de exposição e evitar repetições das tomadas
radiográficas.
c) Radiografias de rotina e exame periapical completo devem ser evitados se não estiverem relacionados à queixa
principal.
d) As gestantes constituem um grupo de pacientes de temporário risco odontológico devido às mudanças fisiológicas,
psíquicas, físicas e hormonais, que criam condições adversas na cavidade bucal; sendo o ameloblastoma a lesão
mais comumente encontrada em pacientes gestantes.
e) Mulheres grávidas que apresentam episódios de vômito frequente podem ser acometidas pela erosão dental,
principalmente nas superfícies palatinas dos elementos anteriores.

27 Ainda sobre o atendimento odontológico a gestantes, sabe-se que a prescrição de medicamentos e o uso de
anestésicos locais devem ser realizados em procedimentos que envolvam dor e infecção, para que o prognóstico seja
mais favorável para a mãe e para o bebê. Considerando o uso de anestésicos locais e a prescrição de medicamentos
para pacientes, julgue os itens abaixo.
I - A lidocaína pode ser segurante utilizada. A prilocaína, por outro lado, quando utilizada em altas doses, dificulta a
circulação placentária e pode provocar metahemoglobinemia, um quadro em que a hemoglobina perde a
capacidade de transportar oxigênio.
II - Os vaso constritores presentes no anestésico local, como adrenalina e noradrenalina, não são considerados
seguros e estão associados ao desenvolvimento de malformações fetais.
III - Deve-se evitar a prescrição de ansiolíticos com frequência e, principalmente, de antiinflamatórios não esteroidais no
final da gestação.
IV - Deve-se utilizar em gestantes saudáveis, lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000.
Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas a III.
b) II, III, IV.
c) I, II, IV.
d) I, III, IV.
e) Apenas a IV.
28 Quando se discute a terapêutica medicamentosa em odontologia, os antibióticos provavelmente constituem o grupo
de medicamentos cuja prescrição gera maior número de dúvidas ao cirurgião dentista. Considerando o uso de
antibióticos no tratamento das infecções odontogênicas, assinale a alternativa correta:
a) Na presença de abscessos gengivais, periapicais ou pericoronais localizados, em pacientes imunocompetentes, em
todos os casos é recomendado o uso de antibióticos, pois se pressupõe que o sistema imunológico do hospedeiro
não será capaz de controlar a infecção depois da descontaminação local.
b) O uso de antibióticos não é indicado quando os processos infecciosos agudos são acompanhados de sinais como a
limitação da abertura bucal, linfadenite ou celulite.
c) Para o tratamento de infecções avançadas deve-se prescrever amoxicilina + metronidazol com dose de 500 mg +
250 mg a cada 8 horas.
d) Em caso de paciente alérgico à penicilina deve-se prescrever para o tratamento de infecções em fase inicial
amoxicilina 500 mg + clavulonato K 25 mg a cada 8 horas.
e) Quando o antibiótico estiver indicado como complemento da terapia de ordem local, a recomendação é de que a
prescrição deverá ser feita inicialmente apenas por 48 horas no pós cirúrgico.
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29 Um terceiro molar pode se apresentar basicamente em três situações: erupcionado, parcialmente erupcionado ou
não erupcionado. Considera-se um dente erupcionado aquele posicionado de tal forma a possibilitar a visão direta de
sua coroa clínica (cinco faces). As situações refletem uma posição/localização diferente, e existem indicações e
contraindicações para exodontia desses elementos em cada uma delas. Considerando-as indicações para exodontia de
terceiros molares não erupcionados, assinale a alternativa correta:
a) É indicada a exodontia de terceiros molares não erupcionados após radioterapia de cabeça e pescoço.
b) É indicada a exodontia de terceiros molares para pacientes usuários de bisfosfonatos.
c) É indicada exodontia profilática de terceiros molares antes da realização de trsnplantes de órgãos, implantes
alosplasticos, químio e radioterapia.
d) É indicada exodontia de terceiros molares em pacientes portadores de condições sistêmicas desfavoráveis
preexistentes.
e) É indicada a exodontia de terceiros molares quando existe alto risco de danos a estruturas anatômicas adjacentes
importantes durantes a cirurgia.

30 A população idosa atual no Brasil, de acordo com dados do IBGE, corresponde a 22,9 milhões de pessoas, ou seja,
aproximadamente 11% dos brasileiros tem 60 anos de idade ou mais. Esse número deve triplicar nas próximas duas
décadas e o cirurgião dentista deve estar atento a manifestação de uma série de doenças preexistentes, algumas de
caráter crônico, como diabetes e artrites, além de quadros depressivos e doenças cardiovasculares. Considerando o
atendimento ao paciente idoso e as patologias que acometem a cavidade bucal desse grupo de pacientes, assinale a
alternativa correta.
a) A hipertensão arterial sistêmica, doença muito comum em idosos, necessita de uso de hipertensivos para seu
controle, os agentes hipertensivos interferem aumentando a produção fisiológica do fluxo salivar, causando a
xerostomia.
b) A diminuição do fluxo salivar, decorrente da desidratação, prejudica a remineralização dos dentes, lubrificação e
proteção dos tecidos bucais.
c) O diabetes mellitus, comum em idosos, diminui o risco de xerostomia, gengivite e pericoronarite.
d) Os pacientes geriátricos apresentam menor prevalência de cáries e doença periodontal, bem como maior índice de
edentulismo, o que interfere na saúde bucal e, consequentemente, na saúde geral.
e) O uso de antidepressivos do tipo tricíclico, como a amitriptilina e nortriptilina aumentam o risco de sangramentos
durante procedimentos odontológicos por serem anticoagulantes e antiagregantes plaquetários.

31 A odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, da coletividade e do meio
ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto, cabendo aos profissionais da odontologia, como
integrantes da equipe de saúde, dirigir ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população.
Considerando os pressupostos estabelecidos pelo Código de Ética Odontológico, assinale a alternativa correta.
a) É direito fundamental e dever do cirurgião dentista exercer a odontologia em ambiente público ou privado, mesmo
com condições de trabalho insalubres.
b) É dever do cirurgião dentista respeitar e obedecer a todas as disposições estatutárias e regimentais das instituições
públicas ou privadas onde trabalhe, inclusive as que limitem a escolha dos meios a serem postos em prática para o
estabelecimento do diagnóstico e para execução do tratamento do seu paciente.
c) É considerada infração ética a não manutenção dos dados cadastrais do profissional atualizados junto ao Conselho
Regional.
d) É vedado ao cirurgião dentista o direito de apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que
trabalhe, quando as julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente.
e) É obrigatório a manutenção do vínculo do cirurgião dentista com entidade ou empresa que o empregue, quando as
mesmas se encontrem em situação ilegal, irregular ou idônea.
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32 De acordo com a Constituição Federal de 1988, são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.
Considerando os artigos expostos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.
a) O artigo 198 da Constituição Federal afirma que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo
ao poder público dispor, nos termos da Lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado.
b) O artigo 199, inciso I da Constituição Federal, diz que controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de
interesse à saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e
outros insumos é competência do Sistema Único de Saúde.
c) O artigo 197 da Constituição Federal diz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
d) O artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
e) O artigo 200, inciso II da Constituição Federal, determina que é vedada a participação direta ou indireta de empresas
ou capitais estrangeiros na Assistência a saúde do país.

33 Os materiais de forramento a base de hidróxido de cálcio são, tradicionalmente, considerados como principal
escolha para proteção do complexo dentino pulpar em cavidades muito profundas. Assinale a alternativa que
representa características dos materiais a base de hidróxido de cálcio.
a) Devem ser utilizados em cavidades muito profundas e protegidos com uma base.
b) Podem ser utilizados como base de proteção do complexo dentinho-pulpar, por apresentar efeito sedativo e possuir
ph próximo a 2.
c) Quando comparados aos materiais protetores, é o que apresenta melhor proteção contra estímulos termoelétricos.
d) Quando utilizado na forma de cimento, apresenta boas propriedades mecânicas, podendo ser utilizado como base.
e) São capazes de reduzir o efeito tóxico de materiais restauradores e apresentam baixa solubilidade.

34 Paciente do gênero masculino 32 anos, procurou uma Unidade Básica de Saúde, queixando-se de dor no elemento
16. Após realização de exame clínico e radiográfico foi diagnosticada lesão cariosa profunda em elemento com
vitalidade pulpar. Considerando-se que os materiais disponíveis na unidade de saúde são o óxido de zinco e eugenol, o
IRM, a resina composta e o amálgama, qual a sequencia de materiais a ser utilizada para reconstrução do referido
elemento após a remoção do tecido cariado?
a) Base em óxido de zinco e eugenol e restauração definitiva em resina composta.
b) Restauração provisória em amálgama e restauração definitiva em resina composta.
c) Restauração provisória com IRM e em uma próxima consulta, rebaixamento da restauração restauração definitiva em
resina composta.
d) Base em IRM e restauração definitiva em amálgama.
e) Forramento com óxido de zinco e eugenol, base em IRM e restauração definitiva em resina composta.
35 Os cimentos de ionômero de vidro (CIV) são materiais amplamente utilizados na odontopediatria proporcionando o
condicionamento e restabelecimento da saúde bucal de crianças quando utilizados como material restaurador
provisório ou definitivo. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados com relação ao seu protocolo de utilização
clínica. Considerando esses cuidados, assinale a alternativa correta.
a) O CIV deve ser inserido na cavidade no momento em que apresentar aspecto fosco.
b) O material deve ser inserido na cavidade preferencialmente com seringas injetoras, evitando formação de bolhas.
c) Quando da manipulação, o pó do CIV deve ser dividido em seis porções e incorporado ao líquido. O tempo da
mistura varia entre 45 e 60 segundos, dependendo da indicação individual de cada produto.
d) O preparo cavitário deve ser realizado com retenções adicionais, pois a adesão do CIV às estruturas dentárias é
micromecânica.
e) Quando utilizado como base, devem ser protegidos com verniz ou sistema adesivo, evitando a ocorrência de
sinérese, o que confere ao CIV uma opacidade que proporciona à restauração uma estética superior à obtida com a
utilização de resinas compostas.
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36 Mesmo com a evolução significativa das técnicas e materiais restauradores estéticos, as restaurações em
amálgama continuam a ser amplamente utilizadas devido à sua grande experiência clínica, à simplicidade da técnica e
ao baixo custo do material. Sobre o amálgama dentário, analise as alternativas a seguir:
I - A brunidura pré-escultura é realizada pelo deslizamento do brunidor, sob forte pressão, em movimentos que partem
sempre das margens para o centro da restauração.
II - As ligas com baixo teor de cobre apresentam menor creep e corrosão em relação às ligas com alto teor de cobre,
pois não possuem em sua composição a fase gama 2.
III - A expansão tardia do amálgama ocorre pela pressão interna exercida pelo hidrogênio, quando há incorporação de
umidade ao amálgama composto por ligas contendo entre 13 e 30% de cobre.
IV - A condensação das ligas com partículas na forma de limalha ou de fase dispersa deve ser iniciada com
condensadores de diâmetro menor, visto que quanto menor a ponta ativa do condensador, maior será a pressão
exercida sobre a liga e, consequentemente, maior será a adaptação nas margens da restauração.
Marque a alternativa que apresenta apenas os itens verdadeiros:
a) I e II.
b) I, II e IV.
c) Apenas a III.
d) Apenas a IV.
e) II e III.
37 A fluorose dental é uma alteração que ocorre no esmalte dental provocando, nas suas formas mais suaves,
mudanças na sua cor, mostrando pontos brancos e opacos. Dean e Evolve descreveram a aparência e severidade da
fluorose em seus diferentes níveis. Considerando a escala de fluorose, assinale alternativa correta:
a) Tem-se fluorose severa quando se observam várias cores, especialmente amarelo-escuro, marrom e preto, em
quase todos os dentes, podendo também ser observados defeitos na estrutura dos dentes.
b) Fluorose muito leve apresenta, geralmente, todas as superfícies dentárias afetadas com coloração variando entre
amarelo e marrom.
c) Em quadros de fluorose moderada, os elementos dentários apresentam todas as superfícies com áreas brancas
opacas, cobrindo mais de 50% da superfície vestibular dos dentes.
d) Casos de diagnóstico duvidoso apresentam esmalte com manchas esbranquiçadas que podem ser brilhantes
quando cobertos por saliva, cobrindo mais de 50% da superfície do dente.
e) Dentes normais apresentam esmalte com vários pontos ou manchas brancas que, com o tempo, se transformam em
manchas amareladas ou marrons.

38 O ameloblastoma é um tumor odontogênico de origem epitelial que, pela frequência de seu aparecimento e grande
capacidade invasiva local, tem merecido a constante atenção dos pesquisadores. Considerando as características
clínicas e histopatológicas do ameloblastoma, assinale a alternativa correta:
a) Origina-se de restos da lâmina dentária, sendo considerado um correspondente, em tecido mole, do cisto periodontal
lateral.
b) Pode constituir-se em um fenômeno de retenção de muco a partir de glândulas mucosas do epitélio de revestimento
do seio maxilar.
c) Apresenta em seu interior espaços cavernosos ou sinusoides cheios de sangue.
d) Radiograficamente, encontram-se áreas radiolúcidas uni ou multiloculados, com limites bem definidos e
frequentemente associados a dentes não irrompidos.
e) Histologicamente observa-se tumor capsulado, de limites imprecisos com células alongadas de núcleos
arredondados, processo citoplasmáticos separados por abundante substância intercelular mucoide, rico em ácido
hialurônico, com áreas ocasionais de colágeno, em maior ou menor quantidade e alguns capilares.
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39 Patologia frequente em bebês, a doença de Riga-Fede é caracterizada por:
a) Presença de úlceras de tamanho variável situadas na mucos da superfície ventral da língua, associadas à presença
de dentes natais ou neonatais.
b) Afetar essencialmente as glândulas parótidas e o quadro prodrômico consiste de cefaleia, anorexia, calafrios,
pequena elevação da temperatura corpórea, náuseas, vômitos e dores abaixo das orelhas ou nas adjacências.
c) Caracterizar-se por úlceras com tamanho variável e crescente que produzem perfurações dos tecidos moles e
exposição do osso, que culminam em sequestrações ósseas e exfoliação das peças dentárias.
d) Lesões cutâneas caracterizadas por vesículas que, depois de irromperem, formam crosta e, finalmente, cicatrizam.
e) Lesões na mucos intrabucal, em forma de pequenas úlceras, similares as verificadas na estomatite herpética, porém,
menos numerosas e dolorosas.

40 O surgimento e desenvolvimento dos sistemas adesivos revolucionou a prática odontológica, possibilitando maior
preservação da estrutura dental. Considerando os sistemas adesivos disponíveis no mercado para uso na odontologia,
assinale a alternativa correta.
a) Os sistemas adesivos autocondicionantes foram introduzidos no mercado seguindo a constante busca comercial
pela simplificação, e são capazes de remover o smear layer e se infiltrar na intimidade da dentina subjacente.
b) Os sistemas adesivos convencionais de dois passos apresentam no mesmo frasco o primer e um componente ácido.
c) No sistema adesivo autocondicionante de dois passos é realizado: condicionamento ácido (30 segundos em dentina
e 15 segundos em esmalte); lavagem por 15 segundos; secagem; aplicação do conjunto primer + adesivo;
fotopolimerização.
d) No sistema adesivo autocondicionante de passo único é realizado: aplicação de ácido + primer; lavagem por 15
segundos; secagem; aplicação do adesivo; fotopolimerização.
e) Nos sistemas adesivos baseados na técnica convencional, o condicionamento ácido realizado na dentina remove o
smear layer, reduz o conteúdo mineral da zona mais superficial e expõe a rede de fibras colágenas para penetração
dos monômeros hidrofílicos.
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Português
Leia o texto 1 que segue e responda às questões de 01 a 08:
Texto 1:
UNIÃO HOMOAFETIVA EM DEBATE NO BRASIL
Paulo Silvino Ribeiro*

Recentemente no Brasil, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Várias
polêmicas vieram à tona transcendendo a discussão sobre casamento homossexual e preconceito, convidando também
à reflexão sobre liberdade de expressão religiosa.
Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 60 mil casais homossexuais, número este considerável e que pode
ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação sexual em razão do preconceito que enfrentam
no dia a dia. Dessa forma, do ponto de vista jurídico, esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social, o qual
tem sua representatividade na sociedade e por isso deve ter suas demandas e direitos assegurados pela lei. Essa
decisão é uma conquista importante no sentido de ampliar as garantias patrimoniais entre os homossexuais que vivem
em união estável, os quais, em caso de morte do companheiro ou companheira, poderão, com a aprovação desta lei,
usufruir legalmente de sua herança, assim como já ocorre com todos os casais heterossexuais desde sempre.
Ao mesmo tempo em que se debate a legalização da união homoafetiva tem-se também discutido a criminalização da
homofobia. Mas se a intenção em promover a discussão é boa, por outro lado, a forma como vem sendo colocada e
defendida por aqueles que se dizem favoráveis à criminalização da homofobia parece embocar numa contradição que
também tem levantado polêmicas. Em nome da defesa da diversidade sexual, cogita-se em tornar crime, por exemplo,
a fala e a manifestação pública de religiosos que pregam a inconformidade do homossexualismo com suas convicções
religiosas e doutrinárias. Assim, se por um lado a legalização da união homoafetiva e a criminalização da homofobia
podem ser um avanço numa sociedade que busca construir uma tolerância com a diversidade (no sentido mais amplo
da palavra), por outro pode desencadear (mesmo que esta não seja a intenção) um retrocesso no tocante às garantias
de liberdade de expressão e de escolha religiosa.
Se existe o entendimento da necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito, a interferência do
sistema jurídico na esfera religiosa parece ser uma ideia fora do lugar. Se a liberdade à escolha da sexualidade, bem
como a integridade daquele que se reconhece como homossexual, devem ser garantidas, da mesma forma as
liberdades de expressão e de religião devem ser asseguradas por lei.
http://www.brasilescola.com/sociologia/uniao-homoafetiva-debate-no-brasil.html, acesso em 29 de junho de 2015, Adaptado.
*Colaborador Brasil Escola e doutorando em Sociologia pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas.

01 Sobre a ideia central do texto 1, é correto afirmar que o autor:
a) Expõe alternativas para a convivência harmônica entre casais homossexuais e heterossexuais.
b) Aponta soluções jurídicas para minimizar as distorções entre união homoafetiva e intolerância religiosa.
c) Põe no cerne da discussão os temas casamento homossexual e liberdade de expressão religiosa.
d) Posiciona-se contrário à aprovação da lei que regulamenta a união civil entre pessoas do mesmo sexo.
e) Destaca a relevância em discutir temas diametralmente opostos – legalização da união homoafetiva e criminalização
da homofobia.

02 Assinale a alternativa que NÃO resume as ideias secundárias do texto 1:
a) A decisão do STF permite que casais homossexuais usufruam de garantias patrimoniais tanto quanto casais
heterossexuais.
b) A aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo garante a criminalização da intolerância religiosa.
c) A legalização da união homoafetiva busca construir uma tolerância com a diversidade de interesses sociais e
culturais.
d) A lei deve assegurar os direitos à opção sexual, à integridade dos que se reconhecem como homossexual e às
liberdades de expressão e de religião para a existência de um Estado laico.
e) A legalização da união homoafetiva amplia a discussão sobre a criminalização da homofobia.
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03 A ideia de acréscimo que o trecho que pode ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação
sexual em razão do preconceito que enfrentam no dia a dia (2º§) empresta aos dados fornecidos anteriormente pelo
IBGE, é identificada pelo emprego dos termos:
a) pode ser.
b) muito maior.
c) em razão do.
d) aqueles.
e) no dia a dia.
04 Em Esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social (2º§), o trecho sublinhado refere-se à (ao):
a) Discordância dos interesses religiosos.
b) Contrariedade das atitudes democráticas desejadas pela mídia e pelos intelectuais.
c) Negação da liberdade de expressão de grupos liberais.
d) Concordância dos interesses dos homossexuais.
e) Favorecimento jurídico em detrimento dos homofóbicos.
05 Sobre o uso do acento grave indicador da crase em convidando também à reflexão sobre liberdade de expressão
religiosa (1º§), é correto afirmar que se trata de um caso de:
a) Regência Verbal, em que o sentido do verbo convidar remete a ação de atrair, despertar a vontade.
b) Regência Nominal, em que a expressão à reflexão refere-se ao advérbio também.
c) Concordância verbal, pelo valor circunstancial que o termo reflexão empresta ao enunciado.
d) Concordância nominal, pelo valor de restrição que o termo reflexão impõe à locução substantiva liberdade de
expressão.
e) Erro gramatical, porque o verbo convidar sempre exige a preposição para.
06 Assinale a alternativa correta em relação à função do Se, no fragmento do texto Se existe o entendimento da
necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito (4º§):
a) Pronome.
b) Substantivo.
c) Adjetivo.
d) Conjunção.
e) Advérbio.
07 Assinale a alternativa cuja grafia do termo segue a mesma regra utilizada em homoafetivo:
a) Infraestrutura.
b) Reutilização.
c) Homossexualismo.
d) Preconceito.
e) Desumano.
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08 Assinale a alternativa correta em relação à comparação entre os textos (1) União homoafetiva em debate no Brasil
e (2) 6 informações sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, que segue:
Texto 2:

Fonte: https://www.facebook.com/SenadoFederal?fref=ts, publicado em 30 de junho de 2015, na página Senado Notícias. Acesso em 01 de julho de 2015.

a)
b)
c)
d)
e)

Os textos possuem como característica central a narração dos fatos.
Os textos foram divulgados no mesmo ano, 2013.
O texto (2) nega o texto (1) em relação à decisão do STF.
Tanto o texto (1) quanto o texto (2) debatem sobre a criminalização da homofobia.
O texto (2) amplia o texto (1) no tocante ao direito jurídico de casais homoafetivos.

09 Assinale a alternativa correta sobre as ideias tratadas no texto 2:
a) Apresenta uma decisão arbitrária e incoerente para o conceito de família.
b) Argumenta em favor de uma orientação sexual para jovens e adolescentes.
c) Ilustra de forma preconceituosa o assunto abordado.
d) Sintetiza as decisões em torno do assunto no Brasil.
e) Acrescenta informações sobre os perigos da liberdade de expressão.
10 O trecho de casais homoafetivos adotarem, destacado Em O direito de casais homoafetivos adotarem crianças foi
confirmado pelo STF em 2015, é identificado como um(a):
a) Adjetivo que caracteriza o tipo de casais.
b) Locução prepositiva com valor de para.
c) Oração subordinada que completa o termo direito.
d) Oração coordenada com verbo adotarem no infinitivo flexionado.
e) Locução adverbial, que explica as circunstâncias da adoção.
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Legislação
11 A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos Princípios Fundamentais. O termo se refere a um
conjunto de dispositivos contidos na Carta Magna brasileira destinados a estabelecer as bases políticas, sociais,
administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as noções que dão a razão da existência e
manutenção do Estado brasileiro. Sendo assim, analise as proposições seguintes:
I – São poderes da União, dependentes um do outro, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
II – Garantir o desenvolvimento nacional e a defesa da paz são Fundamentos da República Federativa do Brasil.
III – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
IV – Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constitui um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil.
Está correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) I e IV.

e) II e IV.

12 Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa correta:
a) Não é assegurada, em nenhuma condição, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva.
b) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano.
c) As entidades associativas, independente de qualquer autorização, têm legitimidade para representar seus filiados
judicial ou extrajudicialmente.
d) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre não serão comunicados, em nenhum momento, ao juiz
competente nem à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
e) O Estado não tem obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.
13 A Constituição Federal de 1988 reservou o Título II aos Direitos e Garantias Fundamentais. O termo se refere a um
conjunto de dispositivos contidos no texto constitucional destinados a estabelecer direitos, garantias e deveres aos
cidadãos da República Federativa do Brasil. Estes dispositivos sistematizam as noções básicas e centrais que regulam
a vida social, política e jurídica de todo o cidadão brasileiro. Sobre os Direitos e Garantias Fundamentais, assinale a
alternativa correta:
a) O Brasil não está submetido à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, mesmo tendo manifestado adesão à sua
criação.
b) É assegurado à categoria dos trabalhadores domésticos o direito de proteção em face da automação, na forma da
lei.
c) É permitida a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores
interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.
d) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que ambos estejam a
serviço da República Federativa do Brasil.
e) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que
ocorra até 1 (um) ano da data de sua vigência.

14 Não é privativo de brasileiro nato o cargo de:
a) Senador.
b) Ministro do Superior Tribunal Federal.
c) Presidente da Câmara dos Deputados.
d) Presidente da República.
e) Oficial das Forças Armadas.

04

C O N C U R S O

P Ú B L I C O

2 0 1 5 - E Q U A D O R

15 A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal de 1988. Sendo assim, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Os Estados podem incorpora-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem
novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
b) São bens da União as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei.
c) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da
lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.
d) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios recusar fé aos documentos públicos, sendo
permitida a criação de distinções entre brasileiros ou preferência entre si.
e) A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

16 O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Sendo assim, analise as proposições seguintes:
I – É de competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o
estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.
II – Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas
Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância
de seu Ministério.
III – Perderá o mandato o Deputado ou Senador que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte
das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, inclusive nos casos de licença ou de missão por esta autorizada.
IV – É compatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas
asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.
Está correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) I e III.

e) II e IV.

17 Assinale a alternativa que corresponde à todos os princípios que a Administração Pública direta e indireta deverá
obedecer, de acordo com o caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988:
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, apenas.
b) Legalidade, impessoalidade e moralidade, apenas.
c) Eficiência, moralidade e publicidade, apenas.
d) Legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, apenas.
e) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, apenas.
18 A Constituição Federal, em seu Título sobre a Organização do Estado, reservou um Capítulo para tratar sobre a
Administração Pública. Sendo assim, assinale a alternativa correta:
a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros natos que não precisam preencher
nenhum requisito estabelecido em lei.
b) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos
em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
c) Não é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
d) A autoridade máxima decidirá qual o percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão, independente do que diz a lei.
e) O prazo de validade do concurso público será de dois anos, não sendo possível a sua prorrogação.
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19 De acordo com as disposições da Lei n. 8.666 de 1993, que institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Considera-se compra toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.
b) Considera-se execução direta a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios.
c) Considera-se serviço toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta
ou indireta.
d) Considera-se Administração o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e
atua concretamente.
e) Considera-se contratado a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública.

20 O artigo 22 da Lei n. 8.666 de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, traz
as modalidades de licitação e explica cada uma delas em seus parágrafos. Sendo assim, assinale a alternativa correta:
a) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto.
b) Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada
a necessária qualificação.
c) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou
não, escolhidos e convidados em número de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas de apresentação
das propostas.
d) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a
Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista
no artigo 19 da Lei n. 8.666/93, a quem oferecer maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
e) Convite é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada
a necessária qualificação.
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Legislação Municipal
21 Dentre as competências atribuídas ao Município de Equador, nos termo da Lei Orgânica Municipal, assinale a
afirmativa que importa em uma das suas competências privativas.
a) Promover a proteção do patrimônio público e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas.
b) Tornar obrigatório a utilização de estação rodoviária.
c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
d) Preservar florestas, a fauna e a flora.
e) Fiscalizar, nos locais de vendas direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios.
22 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O mandato da Mesa Diretora será de 2 anos, podendo haver recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.
II – Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais votado dentre os presentes assumirá a presidência.
III – Cabe as Comissões especiais da Câmara, discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento
interno, a competência do Plenário.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apena a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão erradas.
23 Dentre as atribuições abaixo relacionadas, nos termos da Lei Orgânica do Município, assinale apenas a que define
uma das atribuições do presidente da Câmara.
a) Promulgar as resoluções e decretos legislativos.
b) Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.
c) Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos.
d) Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos.
e) Representar, junto ao executivo, sobre necessidades de economia interna.
24 O ato de passagem do servidor pelo princípio de mérito, presente a devida qualificação à vaga existente em classe
afim, de nível mais elevado, isolado ou pertencente à série de classe, nos termos do art. 55, do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipal, é a definição de:
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Acesso.
d) Reintegração.
e) Readaptação.
25 O Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Equador-RN, em seu Capítulo VI, Seção I, dispõe sobre o
Vencimento e as Vantagens do servidor público. Além de vencimentos, somente poderão ser deferidas as seguintes
vantagens, EXCETO:
a) Diária.
b) Auxílio para diferença de caixa.
c) Auxílio moradia.
d) Salário família.
e) Curso de aperfeiçoamento em matéria municipal.
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Conhecimentos Específicos
26 A Constituição Federal de 1988 estabelece regras quanto à competência da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios. Sobre tais regras, assinale a alternativa correta:
a) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre sistema monetário e de
medidas, títulos e garantias dos metais.
b) Compete aos municípios prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de
atendimento à saúde da população.
c) Compete privativamente à União legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e
paisagístico.
d) Compete apenas à União e aos Municípios legislar sobre custas e serviços forenses.
e) Compete exclusivamente aos Municípios legislar sobre serviço postal.

27 Sobre a propositura de Emenda Constitucional assinale a alternativa correta:
a) As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.
b) A Constituição poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
c) É permitida a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos,
partidos políticos e direito eleitoral.
d) É permitida a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha
perdido sua eficácia por decurso do prazo.
e) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada pode ser objeto de nova proposta
na mesma sessão legislativa.

28 De acordo com as normas apresentadas pela Constituição Federal de 1988 sobre o processo legislativo assinale a
alternativa correta:
a) Será admitido aumento de despesa prevista nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara
dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.
b) A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e
dos Tribunais Superiores terão início no Senado Federal.
c) Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse
público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de trinta dias úteis, contados da data do recebimento, e
comunicará, dentro de setenta e duas horas, ao Presidente da Câmara dos Deputados os motivos do veto.
d) As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Poder
Judiciário.
e) O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à
sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

29 Orçamento público é um instrumento de planejamento e execução das Finanças públicas. Na atualidade, o conceito
está intimamente ligado à previsão das Receitas e à fixação das Despesas públicas. De acordo com as normas
constitucionais sobre o Orçamento Público, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos
anuais.
b) A lei orçamentária compreenderá o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
c) O Poder Executivo publicará, até sessenta dias após o encerramento de cada semestre, relatório resumido da
execução orçamentária.
d) O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e
despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e
creditícia.
e) Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do
plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual.
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30 A Constituição Federal traz normas que regulam o orçamento público. De acordo com essas normas, analise as
afirmativas abaixo:
I – Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos
adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
II – As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas
caso sejam incompatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
III – É vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as
autoridades mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo
por maioria absoluta.
IV – Nenhum investimento cuja execução ultrapasse dois exercícios financeiros poderá ser iniciado sem prévia inclusão
no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.
Está correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) I e III.

e) II e IV.

31 O Título XI do Código Penal trata dos Crimes contra a Administração Pública. Sobre essas normas, assinale a
alternativa correta:
a) Configura o crime de concussão o ato de exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.
b) Configura o crime de violação de sigilo funcional o fato de abandonar o cargo público, fora dos casos permitidos em
lei.
c) Configura o crime de corrupção passiva o fato de apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer
outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou
alheio.
d) Constitui o crime de prevaricação o fato de praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la.
e) Configura o crime de peculato o fato de extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão
do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente.

32 Crimes de responsabilidade são espécie de ilícitos, isto é, violações do dever legal que podem ser cometidas
apenas por agentes políticos. Essas infrações fazem parte do sistema de responsabilização dos agentes públicos no
Direito brasileiro. Sobre o crime de responsabilidade, analise as proposições a seguir:
I – Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal o não envio do repasse até o dia 15 (quinze) de cada mês.
II – A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de
Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem,
pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a
ausência sem justificação adequada.
III – Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o gasto de mais de 50% (cinquenta por
cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores.
IV – As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a
Ministros de Estado, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento, no prazo de 30
(trinta) dias, bem como a prestação de informações falsas.
Está correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e III.
e) II e IV.
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33 8) A arbitração constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas
as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal
e dos Municípios e observado o disposto no Código Tributário Nacional. Sobre a Competência tributária, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencem
à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.
b) Constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de
arrecadar tributos.
c) O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a
Constituição a tenha atribuído.
d) É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou
preferência em favor de determinado Estado ou Município.
e) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer
natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino.
34 Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal
específica, relativa ao contribuinte. Sobre os tributos, assinale a alternativa correta:
a) O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador apenas o seu
desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira.
b) O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado dentro da zona
urbana do Município.
c) O imposto, de competência da União, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como
fato gerador apenas a transmissão, a qualquer título, dos direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de
garantia.
d) O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada
destes do território nacional.
e) O imposto, de competência dos Estados, sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e
minerais do País tem como fato gerador apenas o consumo, assim entendida a venda do produto ao público.
35 Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Sobre os
tributos, assinale a alternativa correta:
a) Compete aos Estados instituir, nos Territórios Federais, os impostos atribuídos aos Estados e, se aqueles não forem
divididos em Municípios, cumulativamente, os atribuídos a estes.
b) O contribuinte do imposto de exportação é o exportador, independente de qualquer equiparação feita pela lei.
c) As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas
respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou
potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
d) A taxa pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser calculada em
função do capital das empresas.
e) A contribuição de melhoria, que só pode ser cobrada pela União, é instituída para fazer face ao custo de obras
públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite individual o acréscimo de valor que da obra
resultar para cada imóvel beneficiado.
36 Sobre o direito tributário nacional assinale a alternativa correta:
a) Fato gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
b) Sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu
cumprimento.
c) O sujeito passivo da obrigação tributária principal diz-se responsável quando tenha relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador.
d) A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil das pessoas naturais.
e) Não são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal.
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37 O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Sobre o crédito tributário,
assinale a alternativa correta:
a) Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento
far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação.
b) As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a
ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade afetam também a obrigação tributária que lhe deu origem.
c) O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo não pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito
passivo.
d) O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, não
podendo ser posteriormente modificada ou revogada.
e) O crédito tributário regularmente constituído não se modifica nem se extingue, de forma alguma.
38 O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Sobre as
normas contidas neste estatuto, assinale a alternativa correta:
a) É dever somente da família e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
b) Não é assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal.
c) É dever somente dos pais velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
d) A falta ou carência de recursos matérias constitui motivo suficiente para a perda e a suspensão do poder familiar.
e) Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio
termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem
da filiação.
39 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a colocação em família substituta far-se-á mediante
guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente. Sendo assim, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de
adoção.
b) Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revale, por qualquer modo, incompatibilidade com a
natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado.
c) Tratando-se de maior de 8 (oito) anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência.
d) A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu
detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
e) A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 (dezoito) anos incompletos.
40 Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) a política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Analise as afirmativas abaixo:
I – A criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa é uma das
diretrizes da política de atendimento.
II – As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de
urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo
comunicação do fato em até 24 (vinte e quatro) horas ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de
responsabilidade.
III – A função de membro do Conselho Nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança e do
adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.
IV – As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais não responderão, de nenhuma
forma, pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes.
Está correto apenas o que se afirma em:
a) III e IV.

b) I e III.

c) II e III.

d) I e II.
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Português
Leia o texto 1 que segue e responda às questões de 01 a 08:
Texto 1:
UNIÃO HOMOAFETIVA EM DEBATE NO BRASIL
Paulo Silvino Ribeiro*

Recentemente no Brasil, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Várias
polêmicas vieram à tona transcendendo a discussão sobre casamento homossexual e preconceito, convidando também
à reflexão sobre liberdade de expressão religiosa.
Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 60 mil casais homossexuais, número este considerável e que pode
ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação sexual em razão do preconceito que enfrentam
no dia a dia. Dessa forma, do ponto de vista jurídico, esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social, o qual
tem sua representatividade na sociedade e por isso deve ter suas demandas e direitos assegurados pela lei. Essa
decisão é uma conquista importante no sentido de ampliar as garantias patrimoniais entre os homossexuais que vivem
em união estável, os quais, em caso de morte do companheiro ou companheira, poderão, com a aprovação desta lei,
usufruir legalmente de sua herança, assim como já ocorre com todos os casais heterossexuais desde sempre.
Ao mesmo tempo em que se debate a legalização da união homoafetiva tem-se também discutido a criminalização da
homofobia. Mas se a intenção em promover a discussão é boa, por outro lado, a forma como vem sendo colocada e
defendida por aqueles que se dizem favoráveis à criminalização da homofobia parece embocar numa contradição que
também tem levantado polêmicas. Em nome da defesa da diversidade sexual, cogita-se em tornar crime, por exemplo,
a fala e a manifestação pública de religiosos que pregam a inconformidade do homossexualismo com suas convicções
religiosas e doutrinárias. Assim, se por um lado a legalização da união homoafetiva e a criminalização da homofobia
podem ser um avanço numa sociedade que busca construir uma tolerância com a diversidade (no sentido mais amplo
da palavra), por outro pode desencadear (mesmo que esta não seja a intenção) um retrocesso no tocante às garantias
de liberdade de expressão e de escolha religiosa.
Se existe o entendimento da necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito, a interferência do
sistema jurídico na esfera religiosa parece ser uma ideia fora do lugar. Se a liberdade à escolha da sexualidade, bem
como a integridade daquele que se reconhece como homossexual, devem ser garantidas, da mesma forma as
liberdades de expressão e de religião devem ser asseguradas por lei.
http://www.brasilescola.com/sociologia/uniao-homoafetiva-debate-no-brasil.html, acesso em 29 de junho de 2015, Adaptado.
*Colaborador Brasil Escola e doutorando em Sociologia pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas.

01 Sobre a ideia central do texto 1, é correto afirmar que o autor:
a) Expõe alternativas para a convivência harmônica entre casais homossexuais e heterossexuais.
b) Aponta soluções jurídicas para minimizar as distorções entre união homoafetiva e intolerância religiosa.
c) Põe no cerne da discussão os temas casamento homossexual e liberdade de expressão religiosa.
d) Posiciona-se contrário à aprovação da lei que regulamenta a união civil entre pessoas do mesmo sexo.
e) Destaca a relevância em discutir temas diametralmente opostos – legalização da união homoafetiva e criminalização
da homofobia.

02 Assinale a alternativa que NÃO resume as ideias secundárias do texto 1:
a) A decisão do STF permite que casais homossexuais usufruam de garantias patrimoniais tanto quanto casais
heterossexuais.
b) A aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo garante a criminalização da intolerância religiosa.
c) A legalização da união homoafetiva busca construir uma tolerância com a diversidade de interesses sociais e
culturais.
d) A lei deve assegurar os direitos à opção sexual, à integridade dos que se reconhecem como homossexual e às
liberdades de expressão e de religião para a existência de um Estado laico.
e) A legalização da união homoafetiva amplia a discussão sobre a criminalização da homofobia.
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03 A ideia de acréscimo que o trecho que pode ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação
sexual em razão do preconceito que enfrentam no dia a dia (2º§) empresta aos dados fornecidos anteriormente pelo
IBGE, é identificada pelo emprego dos termos:
a) pode ser.
b) muito maior.
c) em razão do.
d) aqueles.
e) no dia a dia.
04 Em Esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social (2º§), o trecho sublinhado refere-se à (ao):
a) Discordância dos interesses religiosos.
b) Contrariedade das atitudes democráticas desejadas pela mídia e pelos intelectuais.
c) Negação da liberdade de expressão de grupos liberais.
d) Concordância dos interesses dos homossexuais.
e) Favorecimento jurídico em detrimento dos homofóbicos.
05 Sobre o uso do acento grave indicador da crase em convidando também à reflexão sobre liberdade de expressão
religiosa (1º§), é correto afirmar que se trata de um caso de:
a) Regência Verbal, em que o sentido do verbo convidar remete a ação de atrair, despertar a vontade.
b) Regência Nominal, em que a expressão à reflexão refere-se ao advérbio também.
c) Concordância verbal, pelo valor circunstancial que o termo reflexão empresta ao enunciado.
d) Concordância nominal, pelo valor de restrição que o termo reflexão impõe à locução substantiva liberdade de
expressão.
e) Erro gramatical, porque o verbo convidar sempre exige a preposição para.
06 Assinale a alternativa correta em relação à função do Se, no fragmento do texto Se existe o entendimento da
necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito (4º§):
a) Pronome.
b) Substantivo.
c) Adjetivo.
d) Conjunção.
e) Advérbio.
07 Assinale a alternativa cuja grafia do termo segue a mesma regra utilizada em homoafetivo:
a) Infraestrutura.
b) Reutilização.
c) Homossexualismo.
d) Preconceito.
e) Desumano.
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08 Assinale a alternativa correta em relação à comparação entre os textos (1) União homoafetiva em debate no Brasil
e (2) 6 informações sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, que segue:
Texto 2:

Fonte: https://www.facebook.com/SenadoFederal?fref=ts, publicado em 30 de junho de 2015, na página Senado Notícias. Acesso em 01 de julho de 2015.

a)
b)
c)
d)
e)

Os textos possuem como característica central a narração dos fatos.
Os textos foram divulgados no mesmo ano, 2013.
O texto (2) nega o texto (1) em relação à decisão do STF.
Tanto o texto (1) quanto o texto (2) debatem sobre a criminalização da homofobia.
O texto (2) amplia o texto (1) no tocante ao direito jurídico de casais homoafetivos.

09 Assinale a alternativa correta sobre as ideias tratadas no texto 2:
a) Apresenta uma decisão arbitrária e incoerente para o conceito de família.
b) Argumenta em favor de uma orientação sexual para jovens e adolescentes.
c) Ilustra de forma preconceituosa o assunto abordado.
d) Sintetiza as decisões em torno do assunto no Brasil.
e) Acrescenta informações sobre os perigos da liberdade de expressão.
10 O trecho de casais homoafetivos adotarem, destacado Em O direito de casais homoafetivos adotarem crianças foi
confirmado pelo STF em 2015, é identificado como um(a):
a) Adjetivo que caracteriza o tipo de casais.
b) Locução prepositiva com valor de para.
c) Oração subordinada que completa o termo direito.
d) Oração coordenada com verbo adotarem no infinitivo flexionado.
e) Locução adverbial, que explica as circunstâncias da adoção.
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Políticas Públicas de Saúde
11 Em relação à organização do Sistema Único de Saúde- SUS analise as proposições abaixo e responda:
I) É denominada região de saúde o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de serviços de
saúde.
II) Reconhecem-se como porta de entrada os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário do SUS.
III) A Comissão Intergestores é uma instância de pactuação estritamente municipal, voltada para criar normas e regras
de gestão pactuada do SUS.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
12 Sobre a organização das Regiões de Saúde analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes
gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite- CTI.
II) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que
regem as relações internacionais.
III) As Regiões de Saúde serão referência para a transferência de recursos entre os entes federativos.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

13 Todas as alternativas abaixo são consideradas Portas de Entrada às ações de saúde nas Redes de Atenção à
Saúde, EXCETO:
a) Atenção Primária.
b) Atenção de Urgência e Emergência.
c) Atenção Terceirizada.
d) Atenção Psicossocial.
e) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
14 Considerando o direito do usuário ao acesso universal e igualitário, analise as proposições abaixo e responda:
I) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela Atenção Primária.
II) A população indígena deverá ser atendida sem regramentos diferenciados de acesso.
III) Caberá aos entes federativos ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
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15 Em relação ao planejamento de saúde analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) O planejamento de saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas de iniciativa privada.
II) O planejamento de saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das
necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
III) Compete à Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas dos processos e prazos do planejamento municipal,
em consonância com o planejamento nacional.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

16 Sobre a organização do SUS todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:
a) O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de proteção da saúde, prioritariamente.
b) As ações e os serviços de saúde do SUS são realizados pelos entes federativos de forma direta ou indireta,
mediante a participação complementar da iniciativa privada.
c ) As ações e serviços de saúde do SUS são organizadas de forma regionalizada.
d) As Regiões de Saúde devem conter, no mínimo, ações e serviços de: atenção primária; urgência e emergência;
atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
e) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações de saúde será ordenado pela atenção primária.

17 Em relação aos direitos do usuário do SUS analise as proposições abaixo e responda:
I) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços,
hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
II) Nas situações de urgência/emergência, os usuários só podem ser encaminhados para os serviços de atenção
básica.
III) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens de serviços ordenados e organizados para a garantia da promoção,
prevenção, proteção, tratamento e recuperação de saúde.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
18 Todas as alternativas abaixo se referem aos direitos dos usuários do SUS, EXCETO:
a) Atendimento ágil, com tecnologia apropriada e por equipe multiprofissional.
b) Informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara e respeitosa.
c) O acesso à anestesia em todas as situações em que for indicada, bem como em medicações e procedimentos que
possam aliviar a dor e o sofrimento.
d) Direito a todo e qualquer medicamento, independentemente do protocolo e normas do Ministério da Saúde.
e) Acesso à continuidade da atenção no domicílio, quando pertinente.
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19 Sobre a Atenção Básica no SUS, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) A Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de
comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
II) As ações de saúde da Atenção Básica abrangem exclusivamente o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação dos
usuários.
III) A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a ação
integral.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
20 Em relação à Política de Incentivo a Distribuição de Medicamentos analise as proposições abaixo e responda:
I) Na Unidade de Saúde, os serviços farmacêuticos restringem-se apenas à “entrega” do medicamento.
II) O Programa Farmácia Popular do Brasil foi criado com o objetivo de ampliar o acesso aos medicamentos para as
doenças mais comuns entre os cidadãos.
III) Os medicamentos que tratam de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão são distribuídos gratuitamente nas
farmácias populares, mediante a apresentação da receita médica e dos documentos de identificação do usuário.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas;.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
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Legislação Municipal
21 Dentre as competências atribuídas ao Município de Equador, nos termo da Lei Orgânica Municipal, assinale a
afirmativa que importa em uma das suas competências privativas.
a) Promover a proteção do patrimônio público e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas.
b) Tornar obrigatório a utilização de estação rodoviária.
c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
d) Preservar florestas, a fauna e a flora.
e) Fiscalizar, nos locais de vendas direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios.
22 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O mandato da Mesa Diretora será de 2 anos, podendo haver recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.
II – Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais votado dentre os presentes assumirá a presidência.
III – Cabe as Comissões especiais da Câmara, discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento
interno, a competência do Plenário.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apena a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão erradas.
23 Dentre as atribuições abaixo relacionadas, nos termos da Lei Orgânica do Município, assinale apenas a que define
uma das atribuições do presidente da Câmara.
a) Promulgar as resoluções e decretos legislativos.
b) Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.
c) Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos.
d) Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos.
e) Representar, junto ao executivo, sobre necessidades de economia interna.
24 O ato de passagem do servidor pelo princípio de mérito, presente a devida qualificação à vaga existente em classe
afim, de nível mais elevado, isolado ou pertencente à série de classe, nos termos do art. 55, do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipal, é a definição de:
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Acesso.
d) Reintegração.
e) Readaptação.
25 O Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Equador-RN, em seu Capítulo VI, Seção I, dispõe sobre o
Vencimento e as Vantagens do servidor público. Além de vencimentos, somente poderão ser deferidas as seguintes
vantagens, EXCETO:
a) Diária.
b) Auxílio para diferença de caixa.
c) Auxílio moradia.
d) Salário família.
e) Curso de aperfeiçoamento em matéria municipal.
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Conhecimentos Específicos
26 Atualmente tem-se observado uma crescente procura dos profissionais de Psicologia pela atuação em instituições
de saúde.
I) Um dos objetivos da Psicologia da Saúde é desenvolver pesquisas fundamentadas na relação entre saúde e
doença, bem como a integração da informação biomédica com o conhecimento psicológico.
II) A Psicologia Hospitalar é apenas uma estratégia de atuação em Psicologia da Saúde.
III) É possível afirmar que a Psicologia da Saúde e a Psicologia Psicossomática possuem o mesmo significado.
Sobre este tema, analise as proposições abaixo e responda:
Está(ao) correta(s) apena(s):
a) I, II e III.

b) I e II.

c) II e III.

d) I e III.

e) III.

27 Hoje há um consenso de que a psicologia do desenvolvimento humano deve focar o desenvolvimento dos
indivíduos ao longo de todo o ciclo vital. Todas as alternativas abaixo são relativas às etapas do ciclo vital, EXCETO:
a) Concepção.
b) Juventude.
c) Velhice.
d) Morte.
e) Processos psicopatológicos.

28 Há fatores que podem interferir no desenvolvimento da criança de 0 a 2 anos. Em relação a essa fase do
desenvolvimento, analise as proposições abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso):
(
(
(

). O desenvolvimento físico e motor da criança podem ser influenciados por fatores como: hereditariedade, nutrição
e saúde, desequilíbrios hormonais e estados emocionais.
) O crescimento do bebê nos dois primeiros anos de vida é extremamente acentuado em comparação com outros
períodos da vida de um ser humano.
) Os dois anos são uma idade de conflito, pois a criança vive entre a necessidade de afeto e a necessidade de
independência.

A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

29 O acentuado envelhecimento da população é um tema que vem recebendo destaque em diversos campos. Em
relação a esse tema, todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:
a) A noção de velhice como etapa diferenciada da vida surgiu no período de transição entre os séculos XIX e XX.
b) Dois fatores se destacam como fundamentais e determinantes para a identificação da velhice como uma etapa da
vida: a formação de novos saberes médicos que investiam sobre o corpo envelhecido e a institucionalização das
aposentadorias.
c) A geriatria e a gerontologia foram os saberes emergentes que se debruçaram, respectivamente, sobre o corpo velho
e sobre os aspectos sociais da velhice, determinando em grande parte o estabelecimento desta como categoria
social.
d) Na velhice é possível a preservação de ganhos evolutivos em determinados domínios do funcionamento, como o
intelectual e o afetivo.
e) Uma das características da velhice é o desenvolvimento da resiliência e da plasticidade.
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30 Todas as assertivas abaixo se referem aos fatores que podem facilitar o envelhecimento bem-sucedido, EXCETO:
a) Programas educacionais em universidades.
b) Ampliação das relações sociais.
c) Participação autônoma e ativa na sociedade.
d) Abertura para compreensão do mundo em transformação.
e) Isolamento e internação.

31 Em relação ao desenvolvimento da adolescência, analise as proposições abaixo:
I) Na adolescência, ocorrem alterações biológicas associadas ao pico de produção dos hormônios no gênero masculino
estradiol e testosterona no feminino, com grande variabilidade em relação à idade cronológica.
II) A expressão "crise de identidade" foi apresentada por Ana Freud para explicar o momento de incerteza quanto às
mudanças que se fazem presentes na adolescência, tornando-se reconhecida como um momento característico do
desenvolvimento humano.
III) Ana Freud caracterizava a adolescência como um período de desequilíbrio psíquico e comportamento instável em
virtude dos conflitos internos associados à maturação sexual.
Está(ao) correta(s) apena(s) :
a) I, II e III.

b) I e II.

c) II e III.

d) I e III.

e) III.

32 Freud inaugurou uma nova forma de ver e pensar o mundo. Sobre a psicanálise, analise as proposições abaixo:
I) Freud teve sensibilidade e receptividade para escutar o discurso do histérico e aprender o que este tinha a lhe
ensinar.
II) O modelo psicanalítico da mente considera que a atividade mental é baseada no papel central do inconsciente
dinâmico.
III) Freud olhava o cérebro e a mente como fenomenologicamente diferentes e estava preocupado com a hidrostase, a
termodinâmica e o conceito darwiniano de evolução da mente.
Está(ao) correta(s) apena(s):
a) I, II e III.

b) I e II.

c) II e III.

d) I e III.

e) III.

33 Em relação às fase da vida, analise as proposições abaixo e marque V(verdadeiro) ou F(falso):
( ) O conceito de ciclo da vida é reflexo da lógica fordista, ancorada na primazia da produtividade econômica e na
subordinação do indivíduo aos requisitos racionalizadores da ordem social.
( ) A síndrome do ninho vazio é uma das características da vida adulta e pode ser relacionada à saída dos filhos de
casa, à diminuição de responsabilidades em relação à prole e à diminuição de processos depressivos.
( ) Um dos fatores relacionados à geração canguru é instabilidade financeira é a dificuldade de o jovem ocupar espaço
no mercado do trabalho.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.
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34 Realizar um psicodiagnóstico constitui uma das atribuições do psicólogo. Sobre esse tema, analise as proposições
abaixo:
I) Em Psicologia Clínica, o diagnóstico é um passo anterior à psicoterapia, tendo como objetivo investigar os recursos e
dificuldades do indivíduo e indicar a intervenção apropriada.
II) A entrevista inicial e a entrevista devolutiva são etapas necessárias ao processo de psicodiagnóstico tradicional.
III) Muitos psicólogos dedicados à avaliação psicológica defendem que a combinação de técnicas quantitativas e
qualitativas conferiria ao seu trabalho um caráter mais abrangente e uma compreensão mais completa do paciente.
Está(ao) correta(s) apena(s):
a) I, II e III.

b) I e II.

c) II e III.

d) I e III.

e) III.

35 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas às características da psicoterapia, fundamentada na Teoria
Centrada na Pessoa, EXCETO:
a) O centro é o indivíduo e não a perturbação mental;
b) O objetivo é o de facilitar na pessoa do cliente um auto-conhecimento e uma autonomia psicológica;
c) O foco é a técnica como recurso para a cura da perturbação mental;
d) A comunicação na relação terapêutica é composta por manifestações verbais e não verbais;
e) Existe uma aproximação intencional entre o cliente e o terapeuta na relação.
36 As neuroses são distúrbios do desenvolvimento psíquico. Sobre esse tema analise as proposições abaixo e marque
V(verdadeiro) ou F(falso):
( ) Ao contrário da histeria, na neurose obsessiva existe grande resistência a mudanças.
( ) Os obsessivos, no geral, são reservados, cuidadosos, muito escrupulosos e preocupados em não fazer nada
errado.
( ) O obsessivo é, em última instância, um sujeito que não abdica do seu desejo.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

37 Todas as alternativas abaixo são relativas às características da psicose, EXCETO:
a) Falha em quantificar e classificar a prioridade dos estímulos.
b) Diminuição da habilidade de mobilizar, deslocar, manter ou dirigir a atenção de acordo com a própria vontade.
c) Incapacidade de ser coerente em perceber, reter, processar, relembrar ou agir sobre informações de uma maneira
consensualmente validada.
d) A psicose tem como núcleo estruturante central a prevalência do princípio da realidade sobre o princípio do prazer.
e) As pessoas psicóticas têm um mundo interno rico, em função do id como instância dominante.
38 A Síndrome de Dependência do Álcool é um problema de saúde pública. Sobre esse tema analise as proposições
abaixo:
I) Nos estágios avançados da síndrome de dependência do álcool o indivíduo consome de modo compulsivo e
incontrolável para aliviar os sintomas da abstinência, sem importar-se com os danos orgânicos, sociais ou
psicológicos.
II) Com a evolução da síndrome de dependência do álcool, há necessidade de doses menores de álcool para obter o
mesmo efeito conseguido com doses maiores.
III) Mesmo depois de períodos longos de abstinência, se o paciente tiver uma recaída, rapidamente restabelecerá o
padrão antigo de dependência.
Está(ao) correta(s) apena(s):
a) I, II e III.

b) I e II.

c) II e III.

d) I e III.
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39 Todas as alternativas abaixo são relativas às características do sujeito com síndrome de dependência do álcool, na
fase de abstinência, EXCETO:
a) Tremores.
b) Náuseas.
c) Irritabilidade.
d) Alucinação.
e) Euforia.

40 Diversas são as barreiras para um dependente de substâncias psicoativas chegar a um tratamento. Sobre esse
tema, analise as proposições abaixo e marque V(verdadeiro) ou F(falso):
(

) Considerar que o problema não é grave o suficiente para merecer tratamento (negação da gravidade) é uma das
barreiras mais frequentemente citadas por pacientes dependentes e por usuários ocultos aos serviços de saúde.
( ) Muitos sujeitos acreditam que o tratamento para a dependência alcoólica é ineficiente.
( ) Uma das barreiras para o tratamento de dependentes de substâncias psicoativas é a falta de preparo profissional
para lidar com esse tipo de especialidade.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.
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Português
Leia o texto 1 que segue e responda às questões de 01 a 08:
Texto 1:
UNIÃO HOMOAFETIVA EM DEBATE NO BRASIL
Paulo Silvino Ribeiro*

Recentemente no Brasil, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Várias
polêmicas vieram à tona transcendendo a discussão sobre casamento homossexual e preconceito, convidando também
à reflexão sobre liberdade de expressão religiosa.
Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 60 mil casais homossexuais, número este considerável e que pode
ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação sexual em razão do preconceito que enfrentam
no dia a dia. Dessa forma, do ponto de vista jurídico, esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social, o qual
tem sua representatividade na sociedade e por isso deve ter suas demandas e direitos assegurados pela lei. Essa
decisão é uma conquista importante no sentido de ampliar as garantias patrimoniais entre os homossexuais que vivem
em união estável, os quais, em caso de morte do companheiro ou companheira, poderão, com a aprovação desta lei,
usufruir legalmente de sua herança, assim como já ocorre com todos os casais heterossexuais desde sempre.
Ao mesmo tempo em que se debate a legalização da união homoafetiva tem-se também discutido a criminalização da
homofobia. Mas se a intenção em promover a discussão é boa, por outro lado, a forma como vem sendo colocada e
defendida por aqueles que se dizem favoráveis à criminalização da homofobia parece embocar numa contradição que
também tem levantado polêmicas. Em nome da defesa da diversidade sexual, cogita-se em tornar crime, por exemplo,
a fala e a manifestação pública de religiosos que pregam a inconformidade do homossexualismo com suas convicções
religiosas e doutrinárias. Assim, se por um lado a legalização da união homoafetiva e a criminalização da homofobia
podem ser um avanço numa sociedade que busca construir uma tolerância com a diversidade (no sentido mais amplo
da palavra), por outro pode desencadear (mesmo que esta não seja a intenção) um retrocesso no tocante às garantias
de liberdade de expressão e de escolha religiosa.
Se existe o entendimento da necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito, a interferência do
sistema jurídico na esfera religiosa parece ser uma ideia fora do lugar. Se a liberdade à escolha da sexualidade, bem
como a integridade daquele que se reconhece como homossexual, devem ser garantidas, da mesma forma as
liberdades de expressão e de religião devem ser asseguradas por lei.
http://www.brasilescola.com/sociologia/uniao-homoafetiva-debate-no-brasil.html, acesso em 29 de junho de 2015, Adaptado.
*Colaborador Brasil Escola e doutorando em Sociologia pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas.

01 Sobre a ideia central do texto 1, é correto afirmar que o autor:
a) Expõe alternativas para a convivência harmônica entre casais homossexuais e heterossexuais.
b) Aponta soluções jurídicas para minimizar as distorções entre união homoafetiva e intolerância religiosa.
c) Põe no cerne da discussão os temas casamento homossexual e liberdade de expressão religiosa.
d) Posiciona-se contrário à aprovação da lei que regulamenta a união civil entre pessoas do mesmo sexo.
e) Destaca a relevância em discutir temas diametralmente opostos – legalização da união homoafetiva e criminalização
da homofobia.

02 Assinale a alternativa que NÃO resume as ideias secundárias do texto 1:
a) A decisão do STF permite que casais homossexuais usufruam de garantias patrimoniais tanto quanto casais
heterossexuais.
b) A aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo garante a criminalização da intolerância religiosa.
c) A legalização da união homoafetiva busca construir uma tolerância com a diversidade de interesses sociais e
culturais.
d) A lei deve assegurar os direitos à opção sexual, à integridade dos que se reconhecem como homossexual e às
liberdades de expressão e de religião para a existência de um Estado laico.
e) A legalização da união homoafetiva amplia a discussão sobre a criminalização da homofobia.
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03 A ideia de acréscimo que o trecho que pode ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação
sexual em razão do preconceito que enfrentam no dia a dia (2º§) empresta aos dados fornecidos anteriormente pelo
IBGE, é identificada pelo emprego dos termos:
a) pode ser.
b) muito maior.
c) em razão do.
d) aqueles.
e) no dia a dia.
04 Em Esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social (2º§), o trecho sublinhado refere-se à (ao):
a) Discordância dos interesses religiosos.
b) Contrariedade das atitudes democráticas desejadas pela mídia e pelos intelectuais.
c) Negação da liberdade de expressão de grupos liberais.
d) Concordância dos interesses dos homossexuais.
e) Favorecimento jurídico em detrimento dos homofóbicos.
05 Sobre o uso do acento grave indicador da crase em convidando também à reflexão sobre liberdade de expressão
religiosa (1º§), é correto afirmar que se trata de um caso de:
a) Regência Verbal, em que o sentido do verbo convidar remete a ação de atrair, despertar a vontade.
b) Regência Nominal, em que a expressão à reflexão refere-se ao advérbio também.
c) Concordância verbal, pelo valor circunstancial que o termo reflexão empresta ao enunciado.
d) Concordância nominal, pelo valor de restrição que o termo reflexão impõe à locução substantiva liberdade de
expressão.
e) Erro gramatical, porque o verbo convidar sempre exige a preposição para.
06 Assinale a alternativa correta em relação à função do Se, no fragmento do texto Se existe o entendimento da
necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito (4º§):
a) Pronome.
b) Substantivo.
c) Adjetivo.
d) Conjunção.
e) Advérbio.
07 Assinale a alternativa cuja grafia do termo segue a mesma regra utilizada em homoafetivo:
a) Infraestrutura.
b) Reutilização.
c) Homossexualismo.
d) Preconceito.
e) Desumano.
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08 Assinale a alternativa correta em relação à comparação entre os textos (1) União homoafetiva em debate no Brasil
e (2) 6 informações sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, que segue:
Texto 2:

Fonte: https://www.facebook.com/SenadoFederal?fref=ts, publicado em 30 de junho de 2015, na página Senado Notícias. Acesso em 01 de julho de 2015.

a)
b)
c)
d)
e)

Os textos possuem como característica central a narração dos fatos.
Os textos foram divulgados no mesmo ano, 2013.
O texto (2) nega o texto (1) em relação à decisão do STF.
Tanto o texto (1) quanto o texto (2) debatem sobre a criminalização da homofobia.
O texto (2) amplia o texto (1) no tocante ao direito jurídico de casais homoafetivos.

09 Assinale a alternativa correta sobre as ideias tratadas no texto 2:
a) Apresenta uma decisão arbitrária e incoerente para o conceito de família.
b) Argumenta em favor de uma orientação sexual para jovens e adolescentes.
c) Ilustra de forma preconceituosa o assunto abordado.
d) Sintetiza as decisões em torno do assunto no Brasil.
e) Acrescenta informações sobre os perigos da liberdade de expressão.
10 O trecho de casais homoafetivos adotarem, destacado Em O direito de casais homoafetivos adotarem crianças foi
confirmado pelo STF em 2015, é identificado como um(a):
a) Adjetivo que caracteriza o tipo de casais.
b) Locução prepositiva com valor de para.
c) Oração subordinada que completa o termo direito.
d) Oração coordenada com verbo adotarem no infinitivo flexionado.
e) Locução adverbial, que explica as circunstâncias da adoção.
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Políticas Públicas de Educação
11 Todas as alternativas abaixo são relativas às metas de Plano Nacional de Educação no Brasil, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas.
Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos.
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final 1º ano do ensino fundamental.
Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensino fundamental e médio, na
forma integrada à educação profissional.
e) Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio.
12 O PROUNI é um programa do Ministério da Educação, criado pelo governo federal em 2004. Em relação a este
programa analise as proposições abaixo e responda:
I) O PROUNI concede bolsas integrais e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior.
II) O aluno que cursou o ensino médio na rede privada, pode se inscrever no PROUNI.
III) Para concorrer às bolsas integrais do PROUNI o candidato deve ter renda bruta familiar de até um salário mínimo e
meio por pessoa.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
13 Sobre o Enem analise as proposições e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) O Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) foi criado com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante, ao
final da educação básica.
II) Atualmente o Enem passou a ser utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior.
III) O Enem é utilizado para certificação de conclusão do Ensino Médio em cursos de Educação de Jovens e Adultos,
substituindo o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.
A alternativa correta é:
a)

V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

14 A Educação Básica de qualidade é um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente. Sobre este tema analise as proposições abaixo e responda:
I) As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica visam estabelecer bases comuns nacionais,
prioritariamente, para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.
II) Na Educação Básica a organização do tempo curricular deve ser construída em função das peculiaridades do seu
meio e das características próprias de seus estudantes, não se restringindo às aulas das várias disciplinas.
III) Na organização da matriz curricular, o ano letivo deverá ter uma carga horária de 200 dias letivos, com um total de,
no mínimo, 800 horas.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
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15 Todas as alternativas abaixo são relativas aos princípios que orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica, EXCETO:
a) Gestão democrática do ensino público, na forma da legislação e normas dos sistemas de ensino.
b) Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.
c) Priorização da experiência escolar.
d)Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
e) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.

16 Em relação ao Ensino Fundamental, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) O Ensino Fundamental tem duas fases, chamadas de: anos iniciais, com cinco anos de duração e anos finais com 4
anos de duração.
II) O Ensino Fundamental é de matrícula obrigatória para as crianças a partir de 5 anos de idade, completos até o dia
31 de março do ano em que ocorreu a matrícula.
III) Durante os anos iniciais do Ensino Fundamental deve ser priorizada uma formação da criança que contemple o
desenvolvimento dos aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e
da comunidade.
A alternativa correta é:
a)

V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

17 Todas alternativas abaixo são modalidades de ensino da Educação Básica, EXCETO:
a) Educação de Adultos e Idosos.
b) Educação Especial.
c) Educação Básica do Campo.
d) Educação Escolar Quilombola.
e) Educação Escolar Indígena.

18 Em relação à Educação Especial analise as proposições abaixo e responda:
I) Os sistemas de ensino devem matricular todos os estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
II) Os sistemas de ensino devem ofertar um Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os alunos com
necessidades especiais, principalmente no ensino fundamental.
III) Os sistemas de ensino devem adotar métodos e técnicas específicas para atender a necessidades dos alunos
especiais.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
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19 As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil foram criadas para orientar as unidades de Educação
Infantil na tarefa de aperfeiçoar suas práticas pedagógicas. Em relação a este tema analise as proposições abaixo e
marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil desafiam os professores que atuam junto às crianças de 0 a
5 anos a construírem propostas pedagógicas que deem vozes às crianças e acolham as formas de elas significarem
o mundo e a si mesmas, em parceria com as famílias.
II) A definição de currículo defendida nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil põe foco na ação
mediadora da instituição de Educação Infantil como articuladora das experiências e saberes da criança,
considerando os conhecimentos culturais mais amplos que despertam interesses das crianças.
III) O cotidiano das unidades de Educação Infantil, enquanto contextos de vivência, aprendizagem e desenvolvimento
requer a organização de diversos aspectos, como: tempo, espaço e materiais.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
20 Todas as alternativas abaixo são relativas às situações de aprendizagem e desenvolvimento das crianças que
devem ser criadas nas creches e pré-escolas, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil,
EXCETO:
a) Brincadeiras.
b) Contação de histórias.
c) Comunicação oral.
d) Atividades em grupo.
e) Domínio da escrita.
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Legislação Municipal
21 Dentre as competências atribuídas ao Município de Equador, nos termo da Lei Orgânica Municipal, assinale a
afirmativa que importa em uma das suas competências privativas.
a) Promover a proteção do patrimônio público e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas.
b) Tornar obrigatório a utilização de estação rodoviária.
c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
d) Preservar florestas, a fauna e a flora.
e) Fiscalizar, nos locais de vendas direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios.
22 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O mandato da Mesa Diretora será de 2 anos, podendo haver recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.
II – Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais votado dentre os presentes assumirá a presidência.
III – Cabe as Comissões especiais da Câmara, discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento
interno, a competência do Plenário.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apena a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão erradas.
23 Dentre as atribuições abaixo relacionadas, nos termos da Lei Orgânica do Município, assinale apenas a que define
uma das atribuições do presidente da Câmara.
a) Promulgar as resoluções e decretos legislativos.
b) Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.
c) Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos.
d) Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos.
e) Representar, junto ao executivo, sobre necessidades de economia interna.
24 O ato de passagem do servidor pelo princípio de mérito, presente a devida qualificação à vaga existente em classe
afim, de nível mais elevado, isolado ou pertencente à série de classe, nos termos do art. 55, do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipal, é a definição de:
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Acesso.
d) Reintegração.
e) Readaptação.
25 O Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Equador-RN, em seu Capítulo VI, Seção I, dispõe sobre o
Vencimento e as Vantagens do servidor público. Além de vencimentos, somente poderão ser deferidas as seguintes
vantagens, EXCETO:
a) Diária.
b) Auxílio para diferença de caixa.
c) Auxílio moradia.
d) Salário família.
e) Curso de aperfeiçoamento em matéria municipal.
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Conhecimentos Específicos
26 Associe as diferentes abordagens de educação ao seu respectivo postulado, associando a segunda coluna pela
primeira. Em seguida, identifique a alternativa com a associação correta.

a)
b)
c)
d)
e)

( I ) Abordagem
Tradicional.

(

) A educação assume significado amplo. Trata-se da educação do homem e não apenas da pessoa em situação escolar, numa instituição
de ensino. A educação centra-se na pessoa, já que essa abordagem é
caracterizada pelo primado do sujeito.

( II ) Abordagem
Comportamentalista.

( ) A educação é entendia como instrução, caracterizada como transmissão de conhecimentos restrita à ação da escola. No processo da educação, durante o período em que o aluno frequenta a escola, ele se
confronta com modelos que lhe poderão ser úteis no decorrer de sua
vida durante a pós-escola.

( III ) Abordagem
Humanista.

(

( IV ) Abordagem
Cognitivista.

( ) Toda ação educativa, para que seja válida deve necessariamente ser
precedida tanto de uma reflexão sobre o homem como de uma análise
do meio de vida desse homem concreto, a quem se quer ajudar para
que se eduque. O homem se torna, nesta abordagem, o sujeito da educação.

( V ) Abordagem
sociocultural

(

) O processo educacional tem um papel importante, ao provocar situações que sejam desequilibradoras para o aluno, desequilíbrios esses
adequados ao nível de desenvolvimento em que se encontram, de forma que seja possível a construção progressiva das noções e operações, ao mesmo tempo em que a criança vive intensamente
(intelectual e afetivamente) cada etapa de seu desenvolvimento.

) O objetivo último da educação é que os indivíduos sejam os próprios
dispensadores dos reforços que elicitam seus procedimentos. O uso
adequado das técnicas de modificação de condutas é aquele em que
se passa progressivamente o controle da estruturação do esquema de
contingências para cada indivíduo.

V, I, III, IV, II.
III, I, IV, V, II.
I, III, IV, V, II.
III, I, V, IV, II.
III, I, IV, II, V.
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27 Associe os teóricos da educação as suas respectivas ideias e posições, enumerando a segunda coluna pela
primeira. Em seguida, identifique a alternativa com a associação correta.

a)
b)
c)
d)
e)

( I ) Emília
Ferreiro.

(

) Difunde que a equilibração é o processo pelo qual as estruturas se geram de
modo integrativo, levando gradualmente o indivíduo a uma compreensão mais
perfeita da realidade exterior. Logicamente, a escola deverá tomar conhecimento
desse mecanismo, se o seu objetivo é o de ajudar a criança a compreender o
meio em que vive.

( II ) Paulo
Freire.

( ) Assegura que, enquanto espaço social em que a educação formal que não é toda a educação, se dá, a escola na verdade não é, a escola está sendo historicamente. A compreensão do seu estar sendo, porém, não pode ser lograda fora da
compreensão de algo mais abrangente que ela – a sociedade mesma na qual se
acha. A educação formal que é vivida na escola é um subsistema do sistema
maior. As relações entre eles – subsistema e sistema maior – não são contudo
mecânicas. Se não se pode pedir à escola, o que vale dizer, à educação formal,
que se torne alavanca das transformações sociais, não se pensa, por outro lado,
que ela seja um puro reflexo do sistema que a engendra.

( III ) Jean
Piaget.

(

( IV ) Lev
Vygotsky.

( ) Instigou levar não só o corpo da criança mas também suas emoções para dentro
da sala de aula. Fundamentou suas ideias em quatro elementos básicos que se
comunicam o tempo todo: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como pessoa. Dizia que reprovar é sinônimo de expulsar, negar, excluir. Ou seja, a própria negação do ensino.

( V ) Henri
Wallon.

(

) Tece críticas à alfabetização tradicional, porque julga a prontidão das crianças
para o aprendizado da leitura e da escrita por meio de avaliações de percepção
(capacidade de discriminar sons e sinais, por exemplo) e de motricidade
(coordenação, orientação espacial etc.). Dessa forma, dá-se peso excessivo
para um aspecto exterior da escrita (saber desenhar as letras) e deixam-se de
lado suas características conceituais, ou seja, a compreensão da natureza da
escrita e sua organização.

) Seu esquema explicativo estabelece uma profunda relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem e atribui uma importância decisiva às práticas educativas como um motor do desenvolvimento humano: por de um lado, o desenvolvimento produz-se, em boa mediada, graças à aprendizagem por parte das crianças da utilização de signos e sistemas de signos que atuam como mediadores
dos processos psicológicos superiores, tipicamente humanos; por outro lado, as
práticas educativas – entendidas como situações de interação em que os membros mais competentes do grupo social e cultural ajudam outros membros do
grupo a usar convenientemente este esses sistemas de signos em relação a
tarefas diversas em contextos diversos – são as que possibilitam, em essência,
essa aprendizagem.

V, II, III, IV, I.
I, III, IV, V, II.
III, I, V, IV, II.
III, I, IV, II; V.
III, II, I, V, IV.
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28 As formulações abaixo se referem coerentemente à discussão conceitual de alfabetização e letramento, EXCETO:
a) Tornar-se letrado traz, também, consequências linguísticas: alguns estudos têm mostrado que o letrado fala de
forma diferente do iletrado e do analfabeto. Por exemplo: pesquisas que caracterizaram a língua oral de adultos
antes de serem alfabetizados e a compararam com a língua oral que usavam depois de alfabetizados concluíram
que após aprender a ler e a escrever, esses adultos passaram a falar de forma diferente, evidenciando que o
convívio com a língua escrita teve como consequências mudanças no uso da língua oral, nas estruturas linguísticas
e no vocabulário.
b) Um indivíduo alfabetizado é necessariamente um indivíduo letrado; letrado é aquele indivíduo que sabe ler e
escrever; já o indivíduo alfabetizado é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a
leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de
escrita.
c) Há a hipótese de que tornar-se letrado é também tornar-se cognitivamente diferente: a pessoa passa a ter uma
forma de pensar diferente da forma de pensar de uma pessoa analfabeta ou iletrada.
d) A pessoa que aprende a ler e a escrever – que se torna alfabetizada – e que passa a fazer uso da leitura e da
escrita – que se torna letrada – é diferente de uma pessoa que não sabe ler e escrever – é analfabeta – ou, sabendo
ler e escrever, não faz uso da leitura e da escrita – e alfabetizada, mas não é letrada, não vive no estado ou
condição de quem sabe ler e escrever e pratica a leitura e a escrita.
e) Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e a escrever: aprender a ler e escrever significa
adquirir uma tecnologia, a de codificar em língua escrita e de decodificar a língua escrita; apropriar-se da escrita é
tornar a escrita “própria”, ou seja, é assumi-la como sua propriedade.

29 Associe os diferentes aspectos que favorecem o pleno desenvolvimento infantil aos seus respectivos postulados,
enumerando a segunda coluna pela primeira. Em seguida, marque a alternativa com a associação correta.
( I ) Socioafetivo

( ) Ênfase na necessidade de levar sempre em consideração o fato de
que a criança conhece e constrói as noções e os conceitos à medida
que age, observa e relaciona os objetos do mundo físico. É no decorrer
das atividades que realizam que as crianças incorporam dados e relações e é enfrentando desafios e trocando informações umas com as
outras e com os adultos que elas desenvolvem seu pensamento.

( II ) Cognitivo

( ) Ênfase na necessidade de que a criança tenha uma autoimagem
positiva, percebendo-se, cada qual, na sua identidade própria e sendo
valorizada nas suas possibilidades de ação e crescimento à medida que
desenvolve seu processo de socialização e interage com o grupo.

( III ) Linguístico

( ) Entendimento de que as crianças precisam expandir seus movimentos explorando seu corpo e seu espaço físico, de forma a terem um
crescimento sadio.

( IV ) Psicomotor

( ) Realce na essencialidade do desenvolvimento das diferentes formas
de representação verbal, reconhecendo a linguagem como a forma básica, não apenas no que diz respeito à expressão individual, mas ainda
como sendo fundamental no processo de socialização.
( ) Advertência para a necessidade de trabalhar junto às crianças para
que aceitem e convivam construtivamente com as diferenças existentes
no grupo, seja em relação à etnia, classe social ou sexo.

a)
b)
c)
d)
e)

II, I; IV, III, IV.
II, IV, I, III, I.
III, I, II, III, IV.
III, I, IV, II, III.
II, I, IV, III, I.
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30 Quanto às práticas avaliativas na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, são colocadas algumas
formulações no quadro que se segue. Identifique as formulações que estão associadas a uma sistemática de avaliação
numa perspectiva crítica, participativa e processual e identifique a alternativa com a apreciação correta.
I) Avaliar não é apenas medir, comparar ou julgar. Muito mais do que isso a avaliação tem
uma importância social e política crucial no fazer educativo. E essa importância está presente em todas as atitudes e estratégias avaliativas a serem adotadas pelo grupo de educadores envolvidos em um projeto educativo.
II) Como todos são sujeitos da avaliação, é absolutamente imprescindível perceber que se
trata de buscar os erros e os culpados, psicologizando a prática pedagógica, uma vez que
é normal a existência de interesses conflitantes.
III)Vistas como “o lado mais fraco”, as crianças sofrem não só a dominação de idade (são
consideradas despreparadas e com “faltas”, pois “não são adultas ainda”), mas também
sofrem a dominação de classe (e aqui se coloca o caso particular das crianças das classes
populares, avaliadas a partir dos modelos de classe média e vistas, assim, através de uma
série de preconceitos e estereótipos).
IV)É necessário que a forma de avaliar buscando os erros e os culpados seja substituída por
uma dinâmica de avaliação capaz de trazer elementos de crítica e transformação ativa para o trabalho educativo. Nesse sentido, todos são sujeitos e objetos da avaliação: professores, equipe de orientação, supervisão e direção, funcionários da secretaria, cozinha e conservação, crianças, pais ou responsáveis.
V) Não são apenas as crianças que crescem e aprendem. Todos constroem conhecimentos
e, nesse processo, têm dúvidas e dificuldades, fazem progressos e reestruturam suas formas de ação buscando alcançar os objetivos traçados.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as três primeiras formulações estão corretas.
Somente as quarta e quinta formulações estão corretas.
Apenas a segunda formulação não está correta.
Todas as formulações estão corretas.
Apenas a terceira formulação não está correta.

31 Considerando os aspectos da diversidade e inclusão, faz-se necessário um currículo que leve em conta as
características específicas das crianças e do momento em que vivem (seu desenvolvimento psicológico), as
interferências do meio que as circundam (sua inserção social e cultural) e os conhecimentos das diferentes áreas.
Nesse sentido, recomenda-se partir de alguns princípios metodológicos que seguem listados, nas alternativas, a
EXCEÇÃO de:
a) Tomar a realidade das crianças como ponto de partida para o trabalho, reconhecendo sua diversidade, além de
observar as ações infantis e as interações entre as crianças, valorizando essas atividades.
b) Assumir que o foco do trabalho deve ser formar crianças que sejam inteligentes e, que ao mesmo tempo saibam
resolver problemas, mas que acumulem, já na educação infantil, os conteúdos escolares para que, futuramente,
consigam se inserir no mundo do trabalho de maneira competitiva e competente.
c) Confiar nas possibilidades que todas as crianças têm de se desenvolver e aprender, promovendo a construção de
sua autoimagem positiva, favorecendo a ampliação do processo de construção dos conhecimentos, valorizando ao
acesso aos conhecimentos do mundo físico e social.
d) Enfatizar a participação e a ajuda mútua, possibilitando a construção da autonomia e da cooperação, além de
propor atividades com sentido, reais e desafiadoras para as crianças, que sejam, pois, simultaneamente
significativas e prazerosas, incentivando sempre a descoberta, a criatividade e a criticidade.
e) Propor atividades com sentido, reais e desafiadoras paras as crianças, que sejam, pois, simultaneamente
significativas e prazerosas, incentivando sempre a descoberta, a criatividade e criticidade.
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32 No tocante à discussão acerca das múltiplas linguagens na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental
(oral, gráfica, artística, tecnológico-midiática), a produção acadêmica acentua princípios e orientações. As formulações
elencadas abaixo abordam esse conteúdo. Analise-as, apontando se são verdadeiras (V) ou falsas (F). Em seguida,
marque a alternativa com a correta sequência de respostas
(

) O ensino e a aprendizagem de Arte, que se processe criadoramente, poderão contribuir
para que o ato de conhecer seja também uma oportunidade para maravilhar-se, divertirse, brincar com o desconhecido, arriscar hipóteses ousadas, trabalhar muito, esforçar-se
e alegrar-se com descobertas.

( ) Estimular a criação é prover o indivíduo de fontes de linguagens, de compreensão de si e
do social. É incentivar a releitura do mundo que se compartilha no imaginário social.
( ) Constatamos na contemporaneidade que a ficção cinematográfica tem frequentado a sala
de aula e é aproveitada muitas vezes para aproximar o aluno da história da humanidade.
É importante que, ao utilizar esse recurso didático, sejam trabalhados anteriormente os
recursos estéticos do filme, para prender a atenção dos alunos e preparar o olhar deles
para uma visão crítica.
( ) A escola deve promover a utilização autônoma e a frequência às fontes de informação e
de comunicação artística presentes em diversas culturas, por meio de processos dialógicos diretos ou virtuais (museus, mostras, exposições, galerias, feiras, mercados, páginas
e sítios informáticos).

a) F V V V.

b) V F V V.

c) V V V F.

d) V V V V.

e) F V F V.

33 Identifique a alternativa incoerente com a demanda da transposição didática associada à interdisciplinaridade.
a) O planejamento curricular precisa dar conta desse dinamismo, favorecendo a ampliação daquilo que as crianças já
conhecem em relação à Linguagem, à Matemática, às Ciências Naturais e às Ciências Sociais sem fragmentar
esses conhecimentos, mas, inversamente, integrando-os.
b) Ao desenvolver cada tema, é preciso prever quais os conhecimentos que estarão em jogo, e mais do que isso,
como as crianças poderá reconstruí-los nas diferentes atividades.
c) Na construção da maquete de uma cidade, por exemplo, são fundamentais, entre outros: as relações espaciais e de
classificação (Matemática); os diferentes tipos de transportes, habitações ou serviços (Ciências Sociais); o próprio
domínio do material usado na construção para que não desabe, e os acidentes geográficos encontrados, tais como
rios, montanhas, praias (Geografia e Ciências Naturais); o plano prévio feito com as crianças sobre a maquete, as
conversas e intercâmbios feitos durante a sua realização, e as histórias ou fatos contados ao final (conhecimento
linguístico) etc.
d) Os conteúdos se tornam significativos e ficam revestidos de seu real valor e de sua função social, na medida em
que estão sempre contextualizados, sendo adquiridos para alguma finalidade concreta e em função de um objetivo
claro para as crianças. O entusiasmo pelo conhecimento e o prazer de aprender/conhecer/descobrir/intercambiar
são essenciais.
e) Trata-se de dosar/equilibrar/conciliar o desafio e o incentivo à descoberta com a intervenção e o fornecimento de
informações. Por exemplo: o trabalho com um tema como enchente ou transbordamento de um rio prescinde tanto
das questões sociais envolvidas como também dos aspectos que as ciências naturais permitem compreende, tais
como por que transborda um rio?, qual a altura e situação das fundações das casas, etc.
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34 Associe os diferentes aspectos do desenvolvimento da psicomotricidade aos seus respectivos postulados,
enumerando a segunda coluna pela primeira. Em seguida, marque a alternativa com a associação correta.

a)
b)
c)
d)
e)

( I ) Coordenação
global

( ) Não se trata de um conceito aprendido, que se possa ensinar, pois
não depende de treinamento. Organiza-se pela experienciação do corpo
da criança. Consiste em uma construção mental que a criança realiza
gradualmente, de acordo com o uso que faz de seu corpo. É um resumo
e uma síntese de sua experiência corporal.

( II ) Esquema
corporal

( ) Diz respeito às atividades dos grandes músculos. Depende da capacidade de equilíbrio postural do indivíduo. Este equilíbrio está subordinado às sensações proprioceptivas cenestésicas e labirínticas. Através da
movimentação e da experimentação, o indivíduo procura seu eixo corporal, vai se adaptado e buscando um equilíbrio cada vez melhor.

( III ) Lateralidade

( ) Permite que a criança consiga lidar com conceitos de ontem, hoje e
amanhã, garantindo a experiência de localização dos acontecimentos
passados e uma capacidade de projetar-se para o futuro, fazendo planos e decidindo sobre sua vida.

( IV ) Estruturação
espacial

( ) Consiste na propensão que o seu humano possui de utilizar preferencialmente maus um lado do corpo do que o outro em três níveis:
mão, olho e pé. A criança necessita experienciar esse aspecto sem interferência. Ela precisa se descobrir. Deve surgir naturalmente e não
como algo imposto.

( V ) Estruturação
temporal

( ) Refere-se à tomada de consciência da situação de seu próprio corpo em um meio ambiente, isto é, do lugar e da orientação que pode ter
em relação às pessoas e coisas. Refere-se, também, à tomada de consciência da situação das coisas entre si, possibilitando ao sujeito organizar-se perante e mundo que o cerca, de organizar as coisas entre si, de
colocá-las em um lugar de movimentá-las.

II, I, V, III, IV.
II, I, IV, III, V.
II, IV, I, V, III.
III, I, V, II, IV.
III, I, II, V, IV.

35 Identifique a formulação que se refere à organização do tempo e à diversificação das atividades na educação
infantil.
a) O ambiente da sala deve favorecer a mobilidade e iniciativa das crianças, promovendo a realização das atividades
de forma coletiva e organizada. Com essa finalidade, a sala deve ser dividida em áreas facilitadores e orientadoras
da atividade das crianças.
b) Na sala de aula, as crianças precisam ter acesso direto aos materiais pedagógicos, introduzidos gradativamente e
dispostos de forma organizada pra possibilitar as explorações e atividades infantis.
c) A organização da sala visa, pois, viabilizar que as atividades planejadas por professores e crianças se desenvolvam
de maneira flexível, criativa e cooperativa.
d) O dia começa com o planejamento do trabalho (que no início do ano letivo é apresentado às crianças, mas,
gradativamente, vai sendo feito junto com elas). Em seguida, são desenvolvidas atividades buscando-se alternar
momentos de atividades coletivas, quando todas as crianças se envolvem no mesmo trabalho, com outros em que
há diversificação nas várias áreas.
e) O trabalho pedagógico se desenvolve no espaço de toda a escola e também fora dela (nos passeios e visitas).
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36 Considerando a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, a conquista dos
objetivos propostos para o ensino fundamental depende de uma prática educativa que tenha como eixo a formação de
um cidadão autônomo e participativo. Nessa medida, os Parâmetros Curriculares Nacionais incluem orientações
didáticas, que são subsídios à reflexão sobre como ensinar. O quadro que se segue, apresenta uma afirmativa acerca
de um dos tópicos sobre didática considerado essencial nos PCN. Identifique, precisamente, esse tópico, nas
alternativas.
Desta forma, a atuação do professor em sala de aula deve levar em conta fatores sociais, culturais e a história educativa de cada aluno, como também características pessoais de déficit
sensorial, motor ou psíquico, ou de superdotação intelectual. Deve-se dar especial atenção ao
aluno que demonstrar a necessidade de resgatar a autoestima. Trata-se de garantir condições
de aprendizagem a todos os alunos, seja por meio de incrementos na intervenção pedagógica
ou de medidas extras que atendam às necessidades individuais.
a)
b)
c)
d)
e)

Interação e cooperação.
Diversidade.
Disponibilidade para a aprendizagem.
Organização do tempo.
Organização do espaço.

37 O trabalho com a identidade e a autonomia concorre para a formação pessoal e social da criança na educação
infantil. Identifique nas alternativas a qual método/técnica se refere a formulação em destaque no quadro.
Formação de um círculo para a discussão de maneira que o professor e seus alunos se encontrem face a face e tenham igual possibilidade de participação nos debates, tendo em vista
a solução de problemas enfrentados, entre muitos outros, os referentes à conduta e a disciplina. Dessa maneira, procura-se apresentar à criança a possibilidade de avaliar situações diferentes e de tomar consciência dos fatores subjacentes, levando-a assim a uma maior objetividade e julgamento.

a)
b)
c)
d)
e)

Método Glasser.
Método Busquet.
Método team learning.
Técnica Brainstorming.
Técnica Phillips 66.

38 O cientista bielorrusso Lev Vygotsky concebe o desenvolvimento cognitivo como:
a) Uma mudança relativamente permanente em uma tendência comportamental.
b) A contingência do reforço de modo a possibilitar ou aumentar a probabilidade de ocorrência de uma resposta a ser
aprendida.
c) Os comportamentos que são modelados pelos alunos á medida em que estes têm conhecimento dos resultados de
seu comportamento.
d) Um estado de saberes e de savoir-faire, fruto das aprendizagens já realizadas. Nesse sentido, a criança se
desenvolve porque aprende.
e) A repetição automática dos dados que a escola forneceu ou a explicação racional dos mesmos.
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39 Identifique, nas alternativas, o argumento que não deve ser utilizado por uma professora de crianças para
responder a seguinte pergunta de uma mãe:
Meu filho é pequeno, está iniciando a alfabetização. O computador já pode ajudar no seu aprendizado?
a) Crianças desde pequenas mostram interesse pelo computador, por câmaras digitais e por aparelhos celulares.
b) A criança pequena pode usar o computador para aprender, inclusive em casa sem a supervisão do adulto.
c) Além de serem instrumentos de comunicação e entretenimento, essas ferramentas tecnológicas também são
importantes aliadas do ensino, desde a educação infantil.
d) Se o papel da escola é preparar para a vida e a tecnologia faz parte da vida, a escola precisa preparar os alunos
para lidar com ela desde cedo.
e) É possível sim usar a tecnologia com objetivos pedagógicos bem definidos.

40 Identifique a alternativa que associa diretamente o projeto político pedagógico à gestão democrática.
a) Compreende a organização didática das aulas e outras atividades pedagógicas e administrativas.
b) O projeto de construção do PPP amplia a visão de tempo em duas dimensões: o tempo cronológico e o tempo
pedagógico.
c) Para a construção e execução do PPP, é tarefa imprescindível ouvir a palavra da comunidade escolar.
d) O PPP contempla em suas reflexões a questão da educação de qualidade, entendida aqui nas suas dimensões
indissociáveis: a formal, a social e a política. Uma não está subordinada á outra; cada uma delas tem perspectivas
próprias.
e) O PPP procura cumprir a função de socialização do conhecimento, sugerindo os mecanismos necessários à sua
efetivação, tais como a seleção e organização dos conteúdos de cada disciplina.
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Português
Leia o texto 1 que segue e responda às questões de 01 a 08:
Texto 1:
UNIÃO HOMOAFETIVA EM DEBATE NO BRASIL
Paulo Silvino Ribeiro*

Recentemente no Brasil, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Várias
polêmicas vieram à tona transcendendo a discussão sobre casamento homossexual e preconceito, convidando também
à reflexão sobre liberdade de expressão religiosa.
Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 60 mil casais homossexuais, número este considerável e que pode
ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação sexual em razão do preconceito que enfrentam
no dia a dia. Dessa forma, do ponto de vista jurídico, esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social, o qual
tem sua representatividade na sociedade e por isso deve ter suas demandas e direitos assegurados pela lei. Essa
decisão é uma conquista importante no sentido de ampliar as garantias patrimoniais entre os homossexuais que vivem
em união estável, os quais, em caso de morte do companheiro ou companheira, poderão, com a aprovação desta lei,
usufruir legalmente de sua herança, assim como já ocorre com todos os casais heterossexuais desde sempre.
Ao mesmo tempo em que se debate a legalização da união homoafetiva tem-se também discutido a criminalização da
homofobia. Mas se a intenção em promover a discussão é boa, por outro lado, a forma como vem sendo colocada e
defendida por aqueles que se dizem favoráveis à criminalização da homofobia parece embocar numa contradição que
também tem levantado polêmicas. Em nome da defesa da diversidade sexual, cogita-se em tornar crime, por exemplo,
a fala e a manifestação pública de religiosos que pregam a inconformidade do homossexualismo com suas convicções
religiosas e doutrinárias. Assim, se por um lado a legalização da união homoafetiva e a criminalização da homofobia
podem ser um avanço numa sociedade que busca construir uma tolerância com a diversidade (no sentido mais amplo
da palavra), por outro pode desencadear (mesmo que esta não seja a intenção) um retrocesso no tocante às garantias
de liberdade de expressão e de escolha religiosa.
Se existe o entendimento da necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito, a interferência do
sistema jurídico na esfera religiosa parece ser uma ideia fora do lugar. Se a liberdade à escolha da sexualidade, bem
como a integridade daquele que se reconhece como homossexual, devem ser garantidas, da mesma forma as
liberdades de expressão e de religião devem ser asseguradas por lei.
http://www.brasilescola.com/sociologia/uniao-homoafetiva-debate-no-brasil.html, acesso em 29 de junho de 2015, Adaptado.
*Colaborador Brasil Escola e doutorando em Sociologia pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas.

01 Sobre a ideia central do texto 1, é correto afirmar que o autor:
a) Expõe alternativas para a convivência harmônica entre casais homossexuais e heterossexuais.
b) Aponta soluções jurídicas para minimizar as distorções entre união homoafetiva e intolerância religiosa.
c) Põe no cerne da discussão os temas casamento homossexual e liberdade de expressão religiosa.
d) Posiciona-se contrário à aprovação da lei que regulamenta a união civil entre pessoas do mesmo sexo.
e) Destaca a relevância em discutir temas diametralmente opostos – legalização da união homoafetiva e criminalização
da homofobia.

02 Assinale a alternativa que NÃO resume as ideias secundárias do texto 1:
a) A decisão do STF permite que casais homossexuais usufruam de garantias patrimoniais tanto quanto casais
heterossexuais.
b) A aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo garante a criminalização da intolerância religiosa.
c) A legalização da união homoafetiva busca construir uma tolerância com a diversidade de interesses sociais e
culturais.
d) A lei deve assegurar os direitos à opção sexual, à integridade dos que se reconhecem como homossexual e às
liberdades de expressão e de religião para a existência de um Estado laico.
e) A legalização da união homoafetiva amplia a discussão sobre a criminalização da homofobia.
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03 A ideia de acréscimo que o trecho que pode ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação
sexual em razão do preconceito que enfrentam no dia a dia (2º§) empresta aos dados fornecidos anteriormente pelo
IBGE, é identificada pelo emprego dos termos:
a) pode ser.
b) muito maior.
c) em razão do.
d) aqueles.
e) no dia a dia.
04 Em Esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social (2º§), o trecho sublinhado refere-se à (ao):
a) Discordância dos interesses religiosos.
b) Contrariedade das atitudes democráticas desejadas pela mídia e pelos intelectuais.
c) Negação da liberdade de expressão de grupos liberais.
d) Concordância dos interesses dos homossexuais.
e) Favorecimento jurídico em detrimento dos homofóbicos.
05 Sobre o uso do acento grave indicador da crase em convidando também à reflexão sobre liberdade de expressão
religiosa (1º§), é correto afirmar que se trata de um caso de:
a) Regência Verbal, em que o sentido do verbo convidar remete a ação de atrair, despertar a vontade.
b) Regência Nominal, em que a expressão à reflexão refere-se ao advérbio também.
c) Concordância verbal, pelo valor circunstancial que o termo reflexão empresta ao enunciado.
d) Concordância nominal, pelo valor de restrição que o termo reflexão impõe à locução substantiva liberdade de
expressão.
e) Erro gramatical, porque o verbo convidar sempre exige a preposição para.
06 Assinale a alternativa correta em relação à função do Se, no fragmento do texto Se existe o entendimento da
necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito (4º§):
a) Pronome.
b) Substantivo.
c) Adjetivo.
d) Conjunção.
e) Advérbio.
07 Assinale a alternativa cuja grafia do termo segue a mesma regra utilizada em homoafetivo:
a) Infraestrutura.
b) Reutilização.
c) Homossexualismo.
d) Preconceito.
e) Desumano.
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08 Assinale a alternativa correta em relação à comparação entre os textos (1) União homoafetiva em debate no Brasil
e (2) 6 informações sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, que segue:
Texto 2:

Fonte: https://www.facebook.com/SenadoFederal?fref=ts, publicado em 30 de junho de 2015, na página Senado Notícias. Acesso em 01 de julho de 2015.

a)
b)
c)
d)
e)

Os textos possuem como característica central a narração dos fatos.
Os textos foram divulgados no mesmo ano, 2013.
O texto (2) nega o texto (1) em relação à decisão do STF.
Tanto o texto (1) quanto o texto (2) debatem sobre a criminalização da homofobia.
O texto (2) amplia o texto (1) no tocante ao direito jurídico de casais homoafetivos.

09 Assinale a alternativa correta sobre as ideias tratadas no texto 2:
a) Apresenta uma decisão arbitrária e incoerente para o conceito de família.
b) Argumenta em favor de uma orientação sexual para jovens e adolescentes.
c) Ilustra de forma preconceituosa o assunto abordado.
d) Sintetiza as decisões em torno do assunto no Brasil.
e) Acrescenta informações sobre os perigos da liberdade de expressão.
10 O trecho de casais homoafetivos adotarem, destacado Em O direito de casais homoafetivos adotarem crianças foi
confirmado pelo STF em 2015, é identificado como um(a):
a) Adjetivo que caracteriza o tipo de casais.
b) Locução prepositiva com valor de para.
c) Oração subordinada que completa o termo direito.
d) Oração coordenada com verbo adotarem no infinitivo flexionado.
e) Locução adverbial, que explica as circunstâncias da adoção.
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Didática
11 A palavra didática pode ser definida como arte ou técnica de ensinar. Sobre os antecedentes históricos da didática,
analise as proposições abaixo e responda:
I) O marco do processo de sistematização da didática é a Didactica Magna, escrita pelo tcheco Jan Amós Comenius.
II) Nos dias atuais, a didática tem sido relacionada fortemente com questões que envolvem o desenvolvimento das
funções cognitivas, visando à aprendizagem autônoma.
III) Comenius defendeu o modelo de escola até então praticado pela igreja católica, no qual todas as questões teóricas
se subordinavam à teologia cristã.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
12 O estudo da didática envolve diferentes conteúdos, em termos de tendências doutrinárias ou teóricas. Em relação á
influência do movimento escolanovista sobre a didática, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F
(Falso):
I) Situa-se o surgimento da Escola Nova com a consolidação do liberalismo e do capitalismo, da industrialização e da
urbanização, os quais exigiram novos rumos para a educação.
II) John Dewey criou uma escola-laboratório na Universidade de Chicago, defendendo uma metodologia da escola
ativa, comprometida com o ideário democrático americano.
III) As ideias psicopedagógicas de Claparède e Bovet e as contribuições da medicina pedagógica fornecidas por
Montessori e Decroly, fortaleceram o movimento escolanovista e influenciaram as concepções sobre didática no
século XX.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
13 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas aos fundamentos teórico-metodológicos do processo de ensinoaprendizagem, conforme a abordagem sociocultural, EXCETO:
a) O ensino é uma forma social de organização da apropriação, pelo homem, das capacidades formadas sóciohistoricamente e objetivadas na cultura.
b) A educação e o ensino são fatores determinantes do desenvolvimento mental, inclusive por poder ir adiante do
desenvolvimento real do educando.
c) No processo de ensino-aprendizagem, devem-se levar em consideração as origens sociais do desenvolvimento, ou
seja, o desenvolvimento individual depende do desenvolvimento coletivo.
d) A organização do ensino e do conteúdo tem um papel secundário na aprendizagem escolar.
e) Do ponto de vista didático, a característica mais destacada do trabalho do professor é a mediação docente, pela
qual se põe entre o aluno e o conhecimento para possibilitar as condições e os meios de aprendizagem.
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14 Em relação à função social das instituições escolares, analise as proposições abaixo e responda:
I) De acordo com a abordagem reprodutivista, defendida por Bourdieu, a herança cultural é a primeira responsável pela
diferença inicial da criança na escola. Portanto, quanto mais elevado for o nível cultural dos pais e dos avós, mais se
elevam as possibilidades de êxito escolar da criança.
II) Conforme a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, liderada por Saviani, as instituições educacionais têm a
função de ordenar e sistematizar as relações homem-meio, para criar as melhores condições de desenvolvimento
das novas gerações.
III) O autor italiano, Gramisci, defende a ideia de que a escola única deve fornecer uma formação humanista, formativa,
equilibrando equanimemente a capacidade de trabalhar manual e intelectualmente.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
15 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas com os pressupostos teóricos metodológicos da aprendizagem,
conforme a abordagem comportamental, EXCETO:
a) O behaviorismo enfoca seu estudo no comportamento, tomado como um conjunto de reações dos organismos aos
estímulos externos.
b) No condicionamento operante o ambiente é modificado e produz consequências que agem de novo sobre ele,
alterando a probabilidade de ocorrência futura semelhante.
c) Os objetivos educacionais do behaviorismo buscam resultados definidos antecipadamente, para que seja possível,
diante de uma criança ou adolescente, projetar a modelagem do adulto.
d) O behaviorismo clássico abraçou a ideia de que todo comportamento humano é infalivelmente controlável por meio
do padrão estímulo-resposta.
e) Skinner defendia o uso da punição como o principal meio de modificação do comportamento, principalmente nos
meios educacionais.
16 Sendo uma dimensão fundamental do processo educativo, a relação professor-aluno é objeto de interpretações e
proposições diversas. Sobre esse tema analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) A abordagem humanista é marcada pelo princípio da diretividade e defende que o professor deve ser o centro da
aprendizagem.
II) De acordo com a abordagem cognitivista o conhecimento não está no sujeito e tampouco no objeto, mas é
decorrente das contínuas interações entre os dois.
III) O professor, de acordo com a abordagem cognitiva, deve promover conflitos nos alunos, ao invés de ser um mero
transmissor de soluções já prontas.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

17 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas aos pressupostos teóricos-metodológicos do processo ensinoaprendizagem, conforme a abordagem sociocultural, EXCETO:
a) De acordo com a abordagem sociocultural, na ausência de condições adequadas de ensino e aprendizagem, o
desenvolvimento humano não ocorrerá.
b) Conforme a abordagem sociocultural o professor é aquele que dirige o processo de ensino e aprendizagem do aluno.
c) Na perspectiva vigotskiana, entre o professor e o aluno há uma relação de igualdade no ponto de partida do
processo de ensino e aprendizagem, tendendo a ser superada no ponto de chegada.
d) A abordagem sociocultural concebe o conteúdo como fonte de desenvolvimento afetivo-cognitivo do aluno.
e) Os conteúdos e as estratégias de ensino, segundo a abordagem sociocultural, devem ser organizados considerandose as particularidades do desenvolvimento real e do desenvolvimento próximo do educando.
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18 Em relação à didática e aos métodos de ensino, analise as proposições abaixo e responda:
I) O método de ensino é que dá sentido de unidade a todas as etapas do processo de ensino e da aprendizagem,
quanto à apresentação e elaboração da matéria.
II) A didática está relacionada ao trabalho dos professores relativo especificamente à atividade de ensino.
III) As técnicas de ensino compreendem o conjunto de meios utilizados na prática docente, como: aulas expositivas,
aulas práticas, seminários, recursos audiovisuais, etc.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.

19 Os recursos tecnológicos são importantes ferramentas colocadas à disposição dos professores para facilitar o
processo de ensino e aprendizagem do educando. Sobre esse tema, todas as alternativas abaixo estão relacionadas
aos recursos tecnológicos que podem ser utilizados em aulas, EXCETO:
a) Texto impresso.
b) Rádio.
c) Computadores.
d) Datashow.
e) Televisão.

20 Sobre a aplicabilidade dos recursos didáticos, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) Programas como o Power Point contribuem para a aprendizagem dos alunos, principalmente em relação à
memorização e à compreensão.
II) A exposição tradicional, fundamentada exclusivamente na verbalização, vem se mostrando estratégia pouco
eficiente para garantir a atenção dos alunos.
III) A escolha do recurso tecnológico independe dos objetivos do curso a ser ministrado pelo professor.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
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Legislação Municipal
21 Dentre as competências atribuídas ao Município de Equador, nos termo da Lei Orgânica Municipal, assinale a
afirmativa que importa em uma das suas competências privativas.
a) Promover a proteção do patrimônio público e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas.
b) Tornar obrigatório a utilização de estação rodoviária.
c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
d) Preservar florestas, a fauna e a flora.
e) Fiscalizar, nos locais de vendas direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios.
22 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O mandato da Mesa Diretora será de 2 anos, podendo haver recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.
II – Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais votado dentre os presentes assumirá a presidência.
III – Cabe as Comissões especiais da Câmara, discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento
interno, a competência do Plenário.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apena a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão erradas.
23 Dentre as atribuições abaixo relacionadas, nos termos da Lei Orgânica do Município, assinale apenas a que define
uma das atribuições do presidente da Câmara.
a) Promulgar as resoluções e decretos legislativos.
b) Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.
c) Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos.
d) Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos.
e) Representar, junto ao executivo, sobre necessidades de economia interna.
24 O ato de passagem do servidor pelo princípio de mérito, presente a devida qualificação à vaga existente em classe
afim, de nível mais elevado, isolado ou pertencente à série de classe, nos termos do art. 55, do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipal, é a definição de:
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Acesso.
d) Reintegração.
e) Readaptação.
25 O Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Equador-RN, em seu Capítulo VI, Seção I, dispõe sobre o
Vencimento e as Vantagens do servidor público. Além de vencimentos, somente poderão ser deferidas as seguintes
vantagens, EXCETO:
a) Diária.
b) Auxílio para diferença de caixa.
c) Auxílio moradia.
d) Salário família.
e) Curso de aperfeiçoamento em matéria municipal.
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Conhecimentos Específicos
26 Dados os conjuntos A e B, se for possível associar a cada elemento de A um só elemento de B e, reciprocamente,
a cada elemento de B esse elemento de A (e somente esse), dizemos que:
a) A foi colocado em correspondência biunívoca com C.
b) Todo conjunto finito (não vazio) pode ser colocado em correspondência biunívoca com qualquer conjunto e nunca
com ele próprio.
c) Se existe uma correspondência biunívoca entre os conjuntos A e B, e existe entre os conjuntos B e C,
consequentemente, não existe entre A e C.
d) A foi colocado em correspondência biunívoca com B.
e) Se a  A e b  B são correspondentes, mas b  B e c  C são também correspondentes, tomamos como
correspondentes a  A e c  C, então não teríamos fixado correspondência biunívoca entre A e C.

27 Para qualquer natural a, b e c, como a ≤ b significa que a < b ou a = b, são válidas as propriedades reflexiva,
antissimétrica e transitiva. Identifique, nas alternativas, a formulação que se refere à propriedade antissimétrica.
a)
b)
c)
d)
e)

a ≤ a.
Se a ≤ b e b ≤ c, então a ≤ c.
Se a ≤ b e a ≥ b então a = b.
Se a = b, então b = a.
Todo natural é igual a si próprio.

28 Numa divisão geral, o quociente é 9 e o resto é 3. Subtraindo-se 13 do dividendo o quociente é 7 e o resto é 2.
Determine o dividendo e o divisor. Assinale a alternativa com os resultados.
a)
b)
c)
d)
e)

O dividendo é 57 e divisor é 6.
O dividendo é 6 e divisor é 57.
O dividendo é 44 e divisor é 6.
O dividendo é 6 e divisor é 44.
O dividendo é 57 e divisor é 7.

29 Considerando as técnicas de cálculos com os números racionais, identifique, dentre as formulações, a que está
INCORRETA.
a) Para adicionar frações com denominadores iguais, somamos os numeradores e conservamos o denominador.
b) Quando os denominadores não são iguais, podemos reduzir as frações ao mesmo denominador, tomando um
múltiplo comum qualquer ou o m.m.c.
c) Indica-se a soma dos racionais escrevendo-se a soma de suas frações representantes.
d) Para subtrairmos frações com denominadores iguais subtraímos os numeradores e conservamos o denominador.
e) Dados dois números racionais representados pelas frações a/b e c/d, chamamos produto dos racionais, ao racional
dado por (a ÷ c) x (b ÷ d).

30 Realize as operações com racionais e marque a alternativa com todas as respostas corretas, respectivamente.
3

a)
b)
c)
d)
e)

/4 ÷ 2 /5

5

/4 x 2 /5

3

15/8, 1/2, 11/12, 7/20
8/15, 25/8, 11/12, 7/20
15/8, 1/2, 4/10, 2/1
6/20, 1/2, 11/12, 7/20
8/15, 1/2, 12/11, 7/20
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31 Leia o trecho que trata da crise do sistema colonial brasileiro, destacado no quadro que se segue, e identifique, nas
alternativas, a qual movimento está se referindo.
“A intransigência de Portugal diante da decadência da interação do ouro e dos diamantes criou
a oportunidade para a manifestação dessas aspirações. A coroa portuguesa não se propunha a
reduzir suas exigências fiscais: 100 arrobas deveriam ser pagas pelos habitantes da capitania.
Conseguir dar conta do pagamento desta quantia (1 500 quilos) foi se tornando uma tarefa cada vez mais difícil. As dívidas acumularam. Organizou-se uma conspiração que, vitoriosa, deveria construir uma nação independente. O movimento foi denunciado e reprimido”.
a)
b)
c)
d)
e)

Confederação dos Tamoios, de 1562.
O movimento da Revolução Constitucionalista do Porto, de 1820.
O movimento da Insurreição Pernambucana, a partir de 1645.
O movimento da Inconfidência Mineira, de 1789.
O movimento da Instalação da Corte no Brasil, de 1807.

32 Identifique, nas alternativas, o trecho que NÃO se refere à origem/colonização do Rio Grande do Norte.
a) “Ao descrever a capitania, (...) afirma-se ser ela uma das duas maiores do Brasil, ao lado de Pernambuco,
alongando-se pelos “sertões dos atuais estados do Ceará, Piauí e Maranhão”, com o limite sul na Baía da Traição,
no atual estado da Paraíba, e o limite norte na Angra dos Negros, no atual estado do Ceará”.
b) “Como a sociedade brasileira foi erguida sobre o binômio latifúndio e escravidão, os homens livres e pobres eram
vistos como marginais, desocupados ou vadios. Uma preocupação das autoridades brasileiras na primeira metade
do século XIX era com a proliferação de vadios. Aos capitães-mores foi dada a incumbência de vigiá-los, pois “a
possibilidade aberta pela posse de terras” poderia resultar numa sangria de mão de obra”.
c) “Quanto ao nome, (...) procede da percepção que os portugueses tiveram do rio Potengi, correndo “largo e manso”,
em “curva serena” na direção do Refoles (...). O Rio Grande do Norte ficou conhecido primeiro pelo nome de rio dos
Tapuios, mais tarde pelo do rio Potengi e finalmente por capitania do Rio Grande”.
d) “Mesmo com o fracasso dessa primeira tentativa de colonização da capitania, houve nova tentativa anos depois,
quando foi organizada uma segunda expedição comandada pelos filhos de João de Barros, remanescentes da
primeira tentativa. Porém, o resultado foi igualmente desastroso, fato atribuído (...) a exações praticadas contra os
silvícolas pelos predecessores (...). O ano dessa segunda expedição foi 1555, e o alvará que a documenta atesta a
presença regular de navios no litoral da capitania”.
e) Registra-se “um requerimento de Jerônimo de Barros, filho do donatário morto, no qual ele sustenta o interesse em
retentar a posse nas longínquas terras americanas, pedindo ao Rei cem homens, dois canhões, cinquenta peças de
escravos de San Tomé, licença para, em dez anos, tirar dez mil quintais de pau-brasil”.

33 Identifique, nas alternativas, a instituição cultural que contem o arquivo cultural oficial mais antigo de Natal, com
fotografias, jornais e revistas mostrando a vida passada da cidade, incluindo um rico acervo colonial histórico do
Estado.
a)
b)
c)
d)
e)

Museu da Cultura Popular.
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.
Fundação Cultural Capitania das Artes.
Memorial Câmara Cascudo.
Museu de Arte Sacra.
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34 Enumere a segunda coluna pela primeira, associando a divisão dos seres vivos em reinos e suas respectivas
características. Em seguida, marque a alternativa com a sequência correta.

( I ) Reino Monera

( II ) Reino Protista

( III ) Reino Fungi

( IV ) Reino Animalia
( V ) Reino Plantae

a)
b)
c)
d)
e)

( ) “A maioria é pluricelular, e seu corpo é formado por uma série de fios
chamados hifas. Todos têm células com núcleo e são heterotróficos: absorvem substâncias orgânicas (açúcares, gorduras, proteínas e outras
substâncias típicas dos seres vivos) do ambiente”.
( ) “Nele estão as bactérias e as algas azuis, ou cianofíceas (atualmente
denominadas cianobactérias), que são na realidade um tipo de bactéria
com clorofila e capaz de realizar fotossíntese. Muitas causam doenças
ao ser humano (cólera, tuberculose, tétano etc.). Outras são importantes
para a decomposição da matéria orgânica”.
( ) “Abriga todos os seres unicelulares que possuem núcleo. Os heterotróficos são chamados protozoários. Um exemplo é a ameba, que pode ser
comparada a uma massa gelatinosa que se desloca “espichando” partes
de si mesma. Outro exemplo são as algas unicelulares, que realizam a
maior parte da fotossíntese nos ambientes aquáticos”.
( ) “São seres pluricelulares, com células dotadas de núcleo. São autotróficos, realizando a fotossíntese. Apresentam tecidos e órgãos especializados e suas células são cobertas por uma substância dura, a celulose”.
( ) “São pluricelulares e têm células dotadas de núcleo. Ingerem a matéria
orgânica de que necessitam de outros seres vivos. São capazes de locomoção, pelo menos em alguma fase do ciclo vital”.

III, II, I, V, IV.
I, III, II, V, IV.
III, I, II, V, IV.
III, II, IV, I, V.
I, II, III, V, IV.

35 Assinale a alternativa que indica o grupo de organismos que apresenta as características em destaque no quadro
que se segue.
 A maioria é terrestre, mas o grupo é bastante diversificado com formas adaptadas ao voo e
outras à vida aquática.
 Mantêm constante a temperatura do corpo (são homeotérmicos) às custas do calor liberado no interior do organismo (ou seja, são também endotérmicos).
 Sob a pele, possuem um tecido adiposo (formado por células que armazenam gordura),
que funciona como isolante térmico.
 Na pele podem estar presentes garras, unhas, cascos, chifres ou espinhos. Algumas dessas estruturas são feitas de queratina, outras, de ossos; podem resultar também de uma
combinação de ambas.

a)
b)
c)
d)
e)

Algas.
Mamíferos.
Fungos.
Poríferos.
Peixes.
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36 Marque alternativa que contradiz as orientações quanto aos cuidados com o sistema circulatório.
a) É importante controlar o peso, pois a obesidade pode contribuir para o aumento da pressão arterial.
b) Não fumar é importante, porque o cigarro aumenta o batimento cardíaco e acelera a aterosclerose.
c) A alimentação com muita gordura saturada, encontrada principalmente em alimentos de origem animal pode
provocar o aumento da taxa de colesterol no sangue e favorecer o desenvolvimento da aterosclerose.
d) A prática de exercícios aeróbicos contribui para aumentar a pressão, pois o coração passa a bombear o sangue
com mais eficiência e a receber mais sangue, pois o número de capilares que irrigam o órgão aumenta.
e) Exercícios aeróbicos devem ser realizados de acordo com a capacidade de cada um e sempre com a orientação de
especialistas.

37 O Brasil abriga aproximadamente 20% de todas as espécies animais e vegetais do planeta, superando os demais
países que têm regiões de florestas tropicais úmidas. Nas alternativas abaixo você encontra evidências que
comprovam essa situação privilegiada do Brasil, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Os 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro englobam várias zonas climáticas.
A variação do clima brasileiro é a principal mola para as diferenças ecológicas.
A caatinga é responsável pela desertificação por possuir baixa pluviosidade e uma vegetação natural escassa.
O Brasil é dono de 7 biomas, ou zonas biogeográficas distintas, entre elas a maior planície inundável, o Pantanal.
O Brasil possui a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia.

38 Nosso organismo precisa de energia para se manter em atividade. Ele utiliza a energia química dos alimentos,
sendo que uma parte da energia é transformada em calor que mantém nosso corpo aquecido. A energia de um corpo
em movimento é denominada:
a)
b)
c)
d)
e)

Energia elétrica.
Energia luminosa.
Energia sonora.
Energia solar.
Energia cinética.
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39 Enumere a segunda coluna pela primeira, associando os ecossistemas terrestres a informação correspondente. Em
seguida, marque a alternativa com a sequência correta.

( I ) Florestas de coníferas

( ) São encontrados em regiões menos chuvosas, condição que
possibilita o desenvolvimento de plantas rasteiras e de alguns
arbustos e árvores.

( II ) Florestas temperadas

( ) Costumam se formar na foz (desembocadura) dos rios. Nessas
regiões formam-se camadas de lama, que tornam o solo pantanoso. Sobre esse solo crescem árvores com raízes bem desenvolvidas que aumentam a capacidade de fixação no solo.

( III ) Florestas tropicais

( ) Localizam-se em várias áreas na zona delimitada pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio, ao longo e em torno do equador. Região com clima quente é úmido. A umidade relativa do
ar pode chegar a 99% com chuvas frequentes e abundantes
durante boa parte do ano.

( IV ) Manguezais

( ) As folhas de suas árvores são protegidas por uma camada de
cera que diminui a perda de água por transpiração. Como no
inverno a água do solo está congelada, as plantas não conseguem repor a água perdida pela transpiração. A forma de agulha impede que a neve se acumule sobre a folha e como os
ramos são flexíveis, eles se curvam, em vez de quebrar, deixando a neve cair.

( V ) Campos e cerrados

a)
b)
c)
d)
e)

(

) Localizam-se entre as regiões geladas dos polos e a região
quente e tropical ao redor o equador. Além de grandes árvores,
compõem-se de musgos, samambaias e arbustos.

V; II; I; III; IV.
III; V; IV; I; II.
V; III; IV; I; II.
I; III; II; V; IV.
V; IV; III; I; II.

40 Considerando o atual contexto de globalização e enfocando os espaços urbano e agrário na escala mundial,
assinale a alternativa INCORRETA com relação à situação vivida hoje no planeta.
a) A consolidação do processo de produção industrial intensificou o consumo de matérias-primas, retiradas do solo, do
subsolo, dos mares, dos rios e das florestas.
b) Mais da metade da população mundial habita áreas rurais. A cidade é a expressão mais acabada da alteração do
espaço natural.
c) As conquistas tecnológicas disseminaram uma ‘revolução agrícola’, capaz de abastecer uma população crescente
que se aglomerava cada vez mais nas áreas urbanas.
d) O processo de transformações agrícolas modificou radicalmente diversos ecossistemas da terra, adaptados ao
cultivo e à criação de animais.
e) A agricultura hoje consome a maior parte da água do planeta com a irrigação, utiliza imensas áreas, avança sobre
as paisagem naturais remanescentes e faz uso de imensa quantidade de agrotóxico, responsável pela poluição do
solo, do lençol freático e das águas de superfície.
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Português
Leia o texto 1 que segue e responda às questões de 01 a 08:
Texto 1:
UNIÃO HOMOAFETIVA EM DEBATE NO BRASIL
Paulo Silvino Ribeiro*

Recentemente no Brasil, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Várias
polêmicas vieram à tona transcendendo a discussão sobre casamento homossexual e preconceito, convidando também
à reflexão sobre liberdade de expressão religiosa.
Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 60 mil casais homossexuais, número este considerável e que pode
ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação sexual em razão do preconceito que enfrentam
no dia a dia. Dessa forma, do ponto de vista jurídico, esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social, o qual
tem sua representatividade na sociedade e por isso deve ter suas demandas e direitos assegurados pela lei. Essa
decisão é uma conquista importante no sentido de ampliar as garantias patrimoniais entre os homossexuais que vivem
em união estável, os quais, em caso de morte do companheiro ou companheira, poderão, com a aprovação desta lei,
usufruir legalmente de sua herança, assim como já ocorre com todos os casais heterossexuais desde sempre.
Ao mesmo tempo em que se debate a legalização da união homoafetiva tem-se também discutido a criminalização da
homofobia. Mas se a intenção em promover a discussão é boa, por outro lado, a forma como vem sendo colocada e
defendida por aqueles que se dizem favoráveis à criminalização da homofobia parece embocar numa contradição que
também tem levantado polêmicas. Em nome da defesa da diversidade sexual, cogita-se em tornar crime, por exemplo,
a fala e a manifestação pública de religiosos que pregam a inconformidade do homossexualismo com suas convicções
religiosas e doutrinárias. Assim, se por um lado a legalização da união homoafetiva e a criminalização da homofobia
podem ser um avanço numa sociedade que busca construir uma tolerância com a diversidade (no sentido mais amplo
da palavra), por outro pode desencadear (mesmo que esta não seja a intenção) um retrocesso no tocante às garantias
de liberdade de expressão e de escolha religiosa.
Se existe o entendimento da necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito, a interferência do
sistema jurídico na esfera religiosa parece ser uma ideia fora do lugar. Se a liberdade à escolha da sexualidade, bem
como a integridade daquele que se reconhece como homossexual, devem ser garantidas, da mesma forma as
liberdades de expressão e de religião devem ser asseguradas por lei.
http://www.brasilescola.com/sociologia/uniao-homoafetiva-debate-no-brasil.html, acesso em 29 de junho de 2015, Adaptado.
*Colaborador Brasil Escola e doutorando em Sociologia pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas.

01 Sobre a ideia central do texto 1, é correto afirmar que o autor:
a) Expõe alternativas para a convivência harmônica entre casais homossexuais e heterossexuais.
b) Aponta soluções jurídicas para minimizar as distorções entre união homoafetiva e intolerância religiosa.
c) Põe no cerne da discussão os temas casamento homossexual e liberdade de expressão religiosa.
d) Posiciona-se contrário à aprovação da lei que regulamenta a união civil entre pessoas do mesmo sexo.
e) Destaca a relevância em discutir temas diametralmente opostos – legalização da união homoafetiva e criminalização
da homofobia.

02 Assinale a alternativa que NÃO resume as ideias secundárias do texto 1:
a) A decisão do STF permite que casais homossexuais usufruam de garantias patrimoniais tanto quanto casais
heterossexuais.
b) A aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo garante a criminalização da intolerância religiosa.
c) A legalização da união homoafetiva busca construir uma tolerância com a diversidade de interesses sociais e
culturais.
d) A lei deve assegurar os direitos à opção sexual, à integridade dos que se reconhecem como homossexual e às
liberdades de expressão e de religião para a existência de um Estado laico.
e) A legalização da união homoafetiva amplia a discussão sobre a criminalização da homofobia.

01

C O N C U R S O

P Ú B L I C O

2 0 1 5 - E Q U A D O R

03 A ideia de acréscimo que o trecho que pode ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação
sexual em razão do preconceito que enfrentam no dia a dia (2º§) empresta aos dados fornecidos anteriormente pelo
IBGE, é identificada pelo emprego dos termos:
a) pode ser.
b) muito maior.
c) em razão do.
d) aqueles.
e) no dia a dia.
04 Em Esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social (2º§), o trecho sublinhado refere-se à (ao):
a) Discordância dos interesses religiosos.
b) Contrariedade das atitudes democráticas desejadas pela mídia e pelos intelectuais.
c) Negação da liberdade de expressão de grupos liberais.
d) Concordância dos interesses dos homossexuais.
e) Favorecimento jurídico em detrimento dos homofóbicos.
05 Sobre o uso do acento grave indicador da crase em convidando também à reflexão sobre liberdade de expressão
religiosa (1º§), é correto afirmar que se trata de um caso de:
a) Regência Verbal, em que o sentido do verbo convidar remete a ação de atrair, despertar a vontade.
b) Regência Nominal, em que a expressão à reflexão refere-se ao advérbio também.
c) Concordância verbal, pelo valor circunstancial que o termo reflexão empresta ao enunciado.
d) Concordância nominal, pelo valor de restrição que o termo reflexão impõe à locução substantiva liberdade de
expressão.
e) Erro gramatical, porque o verbo convidar sempre exige a preposição para.
06 Assinale a alternativa correta em relação à função do Se, no fragmento do texto Se existe o entendimento da
necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito (4º§):
a) Pronome.
b) Substantivo.
c) Adjetivo.
d) Conjunção.
e) Advérbio.
07 Assinale a alternativa cuja grafia do termo segue a mesma regra utilizada em homoafetivo:
a) Infraestrutura.
b) Reutilização.
c) Homossexualismo.
d) Preconceito.
e) Desumano.
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08 Assinale a alternativa correta em relação à comparação entre os textos (1) União homoafetiva em debate no Brasil
e (2) 6 informações sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, que segue:
Texto 2:

Fonte: https://www.facebook.com/SenadoFederal?fref=ts, publicado em 30 de junho de 2015, na página Senado Notícias. Acesso em 01 de julho de 2015.

a)
b)
c)
d)
e)

Os textos possuem como característica central a narração dos fatos.
Os textos foram divulgados no mesmo ano, 2013.
O texto (2) nega o texto (1) em relação à decisão do STF.
Tanto o texto (1) quanto o texto (2) debatem sobre a criminalização da homofobia.
O texto (2) amplia o texto (1) no tocante ao direito jurídico de casais homoafetivos.

09 Assinale a alternativa correta sobre as ideias tratadas no texto 2:
a) Apresenta uma decisão arbitrária e incoerente para o conceito de família.
b) Argumenta em favor de uma orientação sexual para jovens e adolescentes.
c) Ilustra de forma preconceituosa o assunto abordado.
d) Sintetiza as decisões em torno do assunto no Brasil.
e) Acrescenta informações sobre os perigos da liberdade de expressão.
10 O trecho de casais homoafetivos adotarem, destacado Em O direito de casais homoafetivos adotarem crianças foi
confirmado pelo STF em 2015, é identificado como um(a):
a) Adjetivo que caracteriza o tipo de casais.
b) Locução prepositiva com valor de para.
c) Oração subordinada que completa o termo direito.
d) Oração coordenada com verbo adotarem no infinitivo flexionado.
e) Locução adverbial, que explica as circunstâncias da adoção.
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Didática
11 A palavra didática pode ser definida como arte ou técnica de ensinar. Sobre os antecedentes históricos da didática,
analise as proposições abaixo e responda:
I) O marco do processo de sistematização da didática é a Didactica Magna, escrita pelo tcheco Jan Amós Comenius.
II) Nos dias atuais, a didática tem sido relacionada fortemente com questões que envolvem o desenvolvimento das
funções cognitivas, visando à aprendizagem autônoma.
III) Comenius defendeu o modelo de escola até então praticado pela igreja católica, no qual todas as questões teóricas
se subordinavam à teologia cristã.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
12 O estudo da didática envolve diferentes conteúdos, em termos de tendências doutrinárias ou teóricas. Em relação á
influência do movimento escolanovista sobre a didática, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F
(Falso):
I) Situa-se o surgimento da Escola Nova com a consolidação do liberalismo e do capitalismo, da industrialização e da
urbanização, os quais exigiram novos rumos para a educação.
II) John Dewey criou uma escola-laboratório na Universidade de Chicago, defendendo uma metodologia da escola
ativa, comprometida com o ideário democrático americano.
III) As ideias psicopedagógicas de Claparède e Bovet e as contribuições da medicina pedagógica fornecidas por
Montessori e Decroly, fortaleceram o movimento escolanovista e influenciaram as concepções sobre didática no
século XX.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
13 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas aos fundamentos teórico-metodológicos do processo de ensinoaprendizagem, conforme a abordagem sociocultural, EXCETO:
a) O ensino é uma forma social de organização da apropriação, pelo homem, das capacidades formadas sóciohistoricamente e objetivadas na cultura.
b) A educação e o ensino são fatores determinantes do desenvolvimento mental, inclusive por poder ir adiante do
desenvolvimento real do educando.
c) No processo de ensino-aprendizagem, devem-se levar em consideração as origens sociais do desenvolvimento, ou
seja, o desenvolvimento individual depende do desenvolvimento coletivo.
d) A organização do ensino e do conteúdo tem um papel secundário na aprendizagem escolar.
e) Do ponto de vista didático, a característica mais destacada do trabalho do professor é a mediação docente, pela
qual se põe entre o aluno e o conhecimento para possibilitar as condições e os meios de aprendizagem.
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14 Em relação à função social das instituições escolares, analise as proposições abaixo e responda:
I) De acordo com a abordagem reprodutivista, defendida por Bourdieu, a herança cultural é a primeira responsável pela
diferença inicial da criança na escola. Portanto, quanto mais elevado for o nível cultural dos pais e dos avós, mais se
elevam as possibilidades de êxito escolar da criança.
II) Conforme a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, liderada por Saviani, as instituições educacionais têm a
função de ordenar e sistematizar as relações homem-meio, para criar as melhores condições de desenvolvimento
das novas gerações.
III) O autor italiano, Gramisci, defende a ideia de que a escola única deve fornecer uma formação humanista, formativa,
equilibrando equanimemente a capacidade de trabalhar manual e intelectualmente.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
15 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas com os pressupostos teóricos metodológicos da aprendizagem,
conforme a abordagem comportamental, EXCETO:
a) O behaviorismo enfoca seu estudo no comportamento, tomado como um conjunto de reações dos organismos aos
estímulos externos.
b) No condicionamento operante o ambiente é modificado e produz consequências que agem de novo sobre ele,
alterando a probabilidade de ocorrência futura semelhante.
c) Os objetivos educacionais do behaviorismo buscam resultados definidos antecipadamente, para que seja possível,
diante de uma criança ou adolescente, projetar a modelagem do adulto.
d) O behaviorismo clássico abraçou a ideia de que todo comportamento humano é infalivelmente controlável por meio
do padrão estímulo-resposta.
e) Skinner defendia o uso da punição como o principal meio de modificação do comportamento, principalmente nos
meios educacionais.
16 Sendo uma dimensão fundamental do processo educativo, a relação professor-aluno é objeto de interpretações e
proposições diversas. Sobre esse tema analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) A abordagem humanista é marcada pelo princípio da diretividade e defende que o professor deve ser o centro da
aprendizagem.
II) De acordo com a abordagem cognitivista o conhecimento não está no sujeito e tampouco no objeto, mas é
decorrente das contínuas interações entre os dois.
III) O professor, de acordo com a abordagem cognitiva, deve promover conflitos nos alunos, ao invés de ser um mero
transmissor de soluções já prontas.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

17 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas aos pressupostos teóricos-metodológicos do processo ensinoaprendizagem, conforme a abordagem sociocultural, EXCETO:
a) De acordo com a abordagem sociocultural, na ausência de condições adequadas de ensino e aprendizagem, o
desenvolvimento humano não ocorrerá.
b) Conforme a abordagem sociocultural o professor é aquele que dirige o processo de ensino e aprendizagem do aluno.
c) Na perspectiva vigotskiana, entre o professor e o aluno há uma relação de igualdade no ponto de partida do
processo de ensino e aprendizagem, tendendo a ser superada no ponto de chegada.
d) A abordagem sociocultural concebe o conteúdo como fonte de desenvolvimento afetivo-cognitivo do aluno.
e) Os conteúdos e as estratégias de ensino, segundo a abordagem sociocultural, devem ser organizados considerandose as particularidades do desenvolvimento real e do desenvolvimento próximo do educando.
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18 Em relação à didática e aos métodos de ensino, analise as proposições abaixo e responda:
I) O método de ensino é que dá sentido de unidade a todas as etapas do processo de ensino e da aprendizagem,
quanto à apresentação e elaboração da matéria.
II) A didática está relacionada ao trabalho dos professores relativo especificamente à atividade de ensino.
III) As técnicas de ensino compreendem o conjunto de meios utilizados na prática docente, como: aulas expositivas,
aulas práticas, seminários, recursos audiovisuais, etc.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.

19 Os recursos tecnológicos são importantes ferramentas colocadas à disposição dos professores para facilitar o
processo de ensino e aprendizagem do educando. Sobre esse tema, todas as alternativas abaixo estão relacionadas
aos recursos tecnológicos que podem ser utilizados em aulas, EXCETO:
a) Texto impresso.
b) Rádio.
c) Computadores.
d) Datashow.
e) Televisão.

20 Sobre a aplicabilidade dos recursos didáticos, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) Programas como o Power Point contribuem para a aprendizagem dos alunos, principalmente em relação à
memorização e à compreensão.
II) A exposição tradicional, fundamentada exclusivamente na verbalização, vem se mostrando estratégia pouco
eficiente para garantir a atenção dos alunos.
III) A escolha do recurso tecnológico independe dos objetivos do curso a ser ministrado pelo professor.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
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Legislação Municipal
21 Dentre as competências atribuídas ao Município de Equador, nos termo da Lei Orgânica Municipal, assinale a
afirmativa que importa em uma das suas competências privativas.
a) Promover a proteção do patrimônio público e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas.
b) Tornar obrigatório a utilização de estação rodoviária.
c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
d) Preservar florestas, a fauna e a flora.
e) Fiscalizar, nos locais de vendas direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios.
22 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O mandato da Mesa Diretora será de 2 anos, podendo haver recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.
II – Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais votado dentre os presentes assumirá a presidência.
III – Cabe as Comissões especiais da Câmara, discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento
interno, a competência do Plenário.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apena a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão erradas.
23 Dentre as atribuições abaixo relacionadas, nos termos da Lei Orgânica do Município, assinale apenas a que define
uma das atribuições do presidente da Câmara.
a) Promulgar as resoluções e decretos legislativos.
b) Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.
c) Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos.
d) Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos.
e) Representar, junto ao executivo, sobre necessidades de economia interna.
24 O ato de passagem do servidor pelo princípio de mérito, presente a devida qualificação à vaga existente em classe
afim, de nível mais elevado, isolado ou pertencente à série de classe, nos termos do art. 55, do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipal, é a definição de:
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Acesso.
d) Reintegração.
e) Readaptação.
25 O Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Equador-RN, em seu Capítulo VI, Seção I, dispõe sobre o
Vencimento e as Vantagens do servidor público. Além de vencimentos, somente poderão ser deferidas as seguintes
vantagens, EXCETO:
a) Diária.
b) Auxílio para diferença de caixa.
c) Auxílio moradia.
d) Salário família.
e) Curso de aperfeiçoamento em matéria municipal.
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Conhecimentos Específicos
26 As concepções que norteiam as práticas educativas dos professores estão sustentadas por tendências
pedagógicas que refletem a forma pela qual é compreendido o processo de ensino-aprendizagem. Em relação a esse
tema, analise as proposições abaixo e responda:
I) A tendência pedagógica liberal nasceu no apogeu das sociedades de classes e da organização capitalista de
produção.
II) Dentre as escolas inseridas na tendência liberal destacam-se a tradicional, a renovada progressista, a renovada não
diretiva e a tecnicista.
III) A escola crítico-social dos conteúdos direciona a educação para o enfrentamento dos problemas sociais sem se
desvincular do saber científico, vendo esse equilíbrio como necessário à emancipação intelectual do aluno.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.

27 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil é um dos principais documentos norteadores das
políticas públicas para o primeiro nível da Educação Básica no Brasil. Em relação a esse Documento analise as
proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) Cada instituição de Educação Infantil deve elaborar a sua proposta pedagógica, cumprindo sua função sociopolítica
e pedagógica, respeitando os direitos da criança.
( ) As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os seguintes princípios: éticos, políticos e
estéticos.
( ) Nas Propostas pedagógicas deve ser priorizada a organização de tempo, espaço e material visando à garantia do
bom trabalho. Portanto, deve-se evitar a interação entre crianças de idades diferentes.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

28 Uma das peculiaridades das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil é a orientação sobre as
Propostas Pedagógicas de Instituições de Educação Infantil, direcionadas para crianças indígenas. Em relação a esse
tema, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) Devem ser respeitados os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e as memórias dos povos
indígenas.
b) Deve-se reafirmar a identidade étnica, ensinando a língua portuguesa, desprezando a língua materna dos povos
indígenas.
c) A educação tradicional oferecida nas famílias deve estar articulada com as propostas pedagógicas das instituições
de Educação Infantil.
d) Faz-se necessário agrupar calendário, organizar tempo, atividades e ambientes, de modo a atender as necessidades
de cada povo indígena.
e) Todas as atividades das Instituições de Educação Infantil devem realizar atividades que estejam diretamente
relacionadas com as práticas socioculturais de educação e cuidados coletivos da comunidade.
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29 As Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil orientam sobre as Propostas Pedagógicas da Educação Infantil
das crianças do campo. Em relação a esse tema, analise as proposições abaixo e responda:
I) Devem-se reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para a constituição da identidade das
crianças moradoras em territórios rurais.
II) O calendário, a rotina e as atividades da instituição de Educação Infantil devem ser estruturados de acordo com o
calendário do ano letivo, adotado nas regiões urbanas.
III) A oferta de brinquedos e equipamentos deve respeitar as características ambientais e socioculturais da comunidade
do campo.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
30 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas à experiências que devem ser contempladas nas propostas
pedagógicas das instituições de Educação Infantil, EXCETO:
a) Propor atividades que favoreçam o desenvolvimento de diferentes linguagens.
b) Possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de
cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem estar.
c) Incentivar a participação das crianças, principalmente nas atividades individuais.
d) Recriar, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço
temporais.
e) Incentivar o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social.
31 Pensar a criança em uma sociedade complexa exige refletir sobre as concepções tradicionais construídas ao longo
do século XX. Sobre os processos de socialização da criança, na Educação Infantil, analise as proposições abaixo,
fundamentando-se na perspectiva teórica de Corsaro e responda:
I. De acordo com a perspectiva teórica de Corsaro, o conceito de socialização abrange não somente o processo de
adaptação e de internalização, mas enfatiza a relevância do processo de apropriação e reinvenção.
II. Corsaro enfatiza a necessidade dos educadores reconhecerem a importância do espaço coletivo, no qual as crianças
negociam, compartilham e criam culturas com os adultos e com os seus pares.
III. No processo de socialização na Educação Infantil, deve prevalecer o ponto de vista do adulto sobre o das crianças,
conforme a perspectiva de Corsaro.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
32 Vigotski inaugura uma nova abordagem do processo de desenvolvimento infantil. Em relação a esse tema, analise
as proposições abaixo e marque a alternativa INCORRETA:
a) Vigotski enfatiza o papel da cultura e das relações sociais no desenvolvimento do psiquismo;
b) Vigotski revela e explicita a subordinação dos processos biológicos ao desenvolvimento cultural;
c) Vigotski refuta a compreensão do desenvolvimento como um processo estereotipado de crescimento e maturação de
potências internas previamente dadas.
d) A perspectiva histórico-cultural contrapõe-se radicalmente a uma visão naturalizante do desenvolvimento infantil;
e) De acordo com Vigotski é a natureza – e não a sociedade – que deve figurar em primeiro plano como fator
determinante da conduta e do desenvolvimento humanos.
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33 Para Vigotski o ensino e a aprendizagem são compreendidos como fonte de desenvolvimento. Sobre esse tema,
analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) Não há correspondência direta, linear e imediata entre o ensino e o desenvolvimento de determinada função.
( ) Os processos de desenvolvimento poderiam produzir-se por si mesmos, sem a aprendizagem.
( ) Para Vigotski o bom ensino é aquele que conduz o desenvolvimento, atuando sobre aquilo que ainda não está
formado na criança.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

34 De acordo com a perspectiva vigotskiana, a brincadeira é fundamental para o desenvolvimento da criança e
assume o papel de uma atividade cultural. Sobre esse tema analise as proposições abaixo e responda:
I) Para Vigotski sempre que brinca, a criança cria uma situação imaginária na qual assume um papel que pode ser,
inicialmente, a imitação de um adulto observado.
II) Vygotski define a brincadeira como criadora de uma zona de desenvolvimento proximal.
III) Vygotski enfatiza que, ao brincar, a criança entra em contato com as regras, criando suas próprias normas e
repetindo regras sociais do mundo adulto.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.

35 O trabalho do epistemólogo suíço Jean Piaget é uma das principais contribuições ao entendimento de como o ser
humano se desenvolve. Em relação à perspectiva teórica piagetiana, analise as proposições abaixo e marque V
(Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) O desenvolvimento do conhecimento, para Piaget, é um processo espontâneo ligado ao desenvolvimento do corpo
como um todo, incluindo o sistema nervoso e as funções mentais.
( ) Para Piaget conhecer um objeto é simplesmente olhar e fazer uma cópia mental, ou imagem deste.
( ) As estruturas operacionais, para Piaget, constituem a base do conhecimento e o problema central do
desenvolvimento é compreender a formação, elaboração, organização e funcionamento dessas estruturas.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
36 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas ao desenvolvimento da função simbólica da criança, de acordo
com a perspectiva piagetiana, EXCETO:
a) Imitação diferida.
b) Jogo.
c) Endoculturação.
d) Desenho.
e) Linguagem.
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37 Numa matriz epistemológica construtivista, Emília Ferreiro e Ana Teberosky realizaram pesquisas com crianças em
fase de alfabetização. Sobre a perspectiva da psicogênese da escrita, analise as alternativas abaixo e responda:
I) Conforme a perspectiva da psicogênese da escrita a criança não reproduz a escrita tal qual ela se encontra na
realidade, mas reinventa esse sistema, num movimento de construção própria.
II) De acordo com Emília Ferreiro e Ana Teberosky a escrita é uma representação da linguagem e não um código de
transcrição gráfica das unidades sonoras.
III) A evolução da escrita está estruturada, segundo Ferreiro e Teberosky, por fases que se diferenciam para cada
criança, embora se considere o ritmo de aprender de cada uma.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
38 Sobre a aprendizagem de conceitos matemáticas da educação infantil, analise as proposições abaixo e marque V
(Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) De acordo com a perspectiva piagetiana, a vivência de experiências matemáticas adequadas desafia as crianças a
explorarem ideias relacionadas com padrões, formas, número e espaço duma forma cada vez mais sofisticada.
( ) A aprendizagem de grandezas e medidas, na Educação Infantil, envolve a exploração das noções de medida de
comprimento, peso, volume, marcação do tempo e experiências com dinheiro.
( ) De acordo com a perspectiva piagetiana, a aprendizagem da matemática na educação infantil, deve priorizar a
memorização e a contagem dos numerais de 0 a 10.
A sequência correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

39 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas às habilidades de desenvolvimento da criança, a partir da
brincadeira, EXCETO:
a) Imaginação.
b) Interação social.
c) Consciência das regras sociais.
d) Individualismo.
e) Desenvolvimento cultural.
40 A educação infantil é considerada um importante corresponsável pelo início da promoção de padrões específicos de
interação social das crianças. Sobre a importância da socialização no desenvolvimento da criança, analise as
proposições abaixo e responda:
I) Conforme o referencial teórico-metodológico sociocultural construtivista, as interações sociais construtivas e
cooperativas têm o potencial de promover a aprendizagem eficiente de habilidades e conteúdos, assim como a
empatia e o respeito mútuo, fundamentais ao desenvolvimento moral.
II) As crianças, ao interagirem ativamente com seu meio sociocultural, negociam regras, desempenham papéis, testam
limites, criam culturas particulares e, constantemente, elaboram conhecimentos sobre si mesmas.
III) As mediações do professor não são significativas para o desenvolvimento das interações entre as crianças,
considerando-se a perspectiva sociocultural construtivista.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.

11

P Ú B L I C O

2 0 1 5 - E Q U A D O R

RA

SC

UN

HO

C O N C U R S O

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome: ________________________________________________

Carteira nº ______

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR - RN

17/01/2016

PROFESSOR B1 – CIÊNCIAS.

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR - RN
17 Janeiro de 2016

Nível Superior

PROFESSOR B1 – CIÊNCIAS.

GABARITO DO CANDIDATO
01.

11.

21.

31.

02.

12.

22.

32.

03.

13.

23.

33.

04.

14.

24.

34.

05.

15.

25.

35.

06.

16.

26.

36.

07.

17.

27.

37.

08.

18.

28.

38.

09.

19.

29.

39.

10.

20.

30.

40.

C O N C U R S O

P Ú B L I C O

2 0 1 5 - E Q U A D O R

Português
Leia o texto 1 que segue e responda às questões de 01 a 08:
Texto 1:
UNIÃO HOMOAFETIVA EM DEBATE NO BRASIL
Paulo Silvino Ribeiro*

Recentemente no Brasil, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Várias
polêmicas vieram à tona transcendendo a discussão sobre casamento homossexual e preconceito, convidando também
à reflexão sobre liberdade de expressão religiosa.
Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 60 mil casais homossexuais, número este considerável e que pode
ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação sexual em razão do preconceito que enfrentam
no dia a dia. Dessa forma, do ponto de vista jurídico, esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social, o qual
tem sua representatividade na sociedade e por isso deve ter suas demandas e direitos assegurados pela lei. Essa
decisão é uma conquista importante no sentido de ampliar as garantias patrimoniais entre os homossexuais que vivem
em união estável, os quais, em caso de morte do companheiro ou companheira, poderão, com a aprovação desta lei,
usufruir legalmente de sua herança, assim como já ocorre com todos os casais heterossexuais desde sempre.
Ao mesmo tempo em que se debate a legalização da união homoafetiva tem-se também discutido a criminalização da
homofobia. Mas se a intenção em promover a discussão é boa, por outro lado, a forma como vem sendo colocada e
defendida por aqueles que se dizem favoráveis à criminalização da homofobia parece embocar numa contradição que
também tem levantado polêmicas. Em nome da defesa da diversidade sexual, cogita-se em tornar crime, por exemplo,
a fala e a manifestação pública de religiosos que pregam a inconformidade do homossexualismo com suas convicções
religiosas e doutrinárias. Assim, se por um lado a legalização da união homoafetiva e a criminalização da homofobia
podem ser um avanço numa sociedade que busca construir uma tolerância com a diversidade (no sentido mais amplo
da palavra), por outro pode desencadear (mesmo que esta não seja a intenção) um retrocesso no tocante às garantias
de liberdade de expressão e de escolha religiosa.
Se existe o entendimento da necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito, a interferência do
sistema jurídico na esfera religiosa parece ser uma ideia fora do lugar. Se a liberdade à escolha da sexualidade, bem
como a integridade daquele que se reconhece como homossexual, devem ser garantidas, da mesma forma as
liberdades de expressão e de religião devem ser asseguradas por lei.
http://www.brasilescola.com/sociologia/uniao-homoafetiva-debate-no-brasil.html, acesso em 29 de junho de 2015, Adaptado.
*Colaborador Brasil Escola e doutorando em Sociologia pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas.

01 Sobre a ideia central do texto 1, é correto afirmar que o autor:
a) Expõe alternativas para a convivência harmônica entre casais homossexuais e heterossexuais.
b) Aponta soluções jurídicas para minimizar as distorções entre união homoafetiva e intolerância religiosa.
c) Põe no cerne da discussão os temas casamento homossexual e liberdade de expressão religiosa.
d) Posiciona-se contrário à aprovação da lei que regulamenta a união civil entre pessoas do mesmo sexo.
e) Destaca a relevância em discutir temas diametralmente opostos – legalização da união homoafetiva e criminalização
da homofobia.

02 Assinale a alternativa que NÃO resume as ideias secundárias do texto 1:
a) A decisão do STF permite que casais homossexuais usufruam de garantias patrimoniais tanto quanto casais
heterossexuais.
b) A aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo garante a criminalização da intolerância religiosa.
c) A legalização da união homoafetiva busca construir uma tolerância com a diversidade de interesses sociais e
culturais.
d) A lei deve assegurar os direitos à opção sexual, à integridade dos que se reconhecem como homossexual e às
liberdades de expressão e de religião para a existência de um Estado laico.
e) A legalização da união homoafetiva amplia a discussão sobre a criminalização da homofobia.

01

C O N C U R S O

P Ú B L I C O

2 0 1 5 - E Q U A D O R

03 A ideia de acréscimo que o trecho que pode ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação
sexual em razão do preconceito que enfrentam no dia a dia (2º§) empresta aos dados fornecidos anteriormente pelo
IBGE, é identificada pelo emprego dos termos:
a) pode ser.
b) muito maior.
c) em razão do.
d) aqueles.
e) no dia a dia.
04 Em Esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social (2º§), o trecho sublinhado refere-se à (ao):
a) Discordância dos interesses religiosos.
b) Contrariedade das atitudes democráticas desejadas pela mídia e pelos intelectuais.
c) Negação da liberdade de expressão de grupos liberais.
d) Concordância dos interesses dos homossexuais.
e) Favorecimento jurídico em detrimento dos homofóbicos.
05 Sobre o uso do acento grave indicador da crase em convidando também à reflexão sobre liberdade de expressão
religiosa (1º§), é correto afirmar que se trata de um caso de:
a) Regência Verbal, em que o sentido do verbo convidar remete a ação de atrair, despertar a vontade.
b) Regência Nominal, em que a expressão à reflexão refere-se ao advérbio também.
c) Concordância verbal, pelo valor circunstancial que o termo reflexão empresta ao enunciado.
d) Concordância nominal, pelo valor de restrição que o termo reflexão impõe à locução substantiva liberdade de
expressão.
e) Erro gramatical, porque o verbo convidar sempre exige a preposição para.
06 Assinale a alternativa correta em relação à função do Se, no fragmento do texto Se existe o entendimento da
necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito (4º§):
a) Pronome.
b) Substantivo.
c) Adjetivo.
d) Conjunção.
e) Advérbio.
07 Assinale a alternativa cuja grafia do termo segue a mesma regra utilizada em homoafetivo:
a) Infraestrutura.
b) Reutilização.
c) Homossexualismo.
d) Preconceito.
e) Desumano.
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08 Assinale a alternativa correta em relação à comparação entre os textos (1) União homoafetiva em debate no Brasil
e (2) 6 informações sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, que segue:
Texto 2:

Fonte: https://www.facebook.com/SenadoFederal?fref=ts, publicado em 30 de junho de 2015, na página Senado Notícias. Acesso em 01 de julho de 2015.

a)
b)
c)
d)
e)

Os textos possuem como característica central a narração dos fatos.
Os textos foram divulgados no mesmo ano, 2013.
O texto (2) nega o texto (1) em relação à decisão do STF.
Tanto o texto (1) quanto o texto (2) debatem sobre a criminalização da homofobia.
O texto (2) amplia o texto (1) no tocante ao direito jurídico de casais homoafetivos.

09 Assinale a alternativa correta sobre as ideias tratadas no texto 2:
a) Apresenta uma decisão arbitrária e incoerente para o conceito de família.
b) Argumenta em favor de uma orientação sexual para jovens e adolescentes.
c) Ilustra de forma preconceituosa o assunto abordado.
d) Sintetiza as decisões em torno do assunto no Brasil.
e) Acrescenta informações sobre os perigos da liberdade de expressão.
10 O trecho de casais homoafetivos adotarem, destacado Em O direito de casais homoafetivos adotarem crianças foi
confirmado pelo STF em 2015, é identificado como um(a):
a) Adjetivo que caracteriza o tipo de casais.
b) Locução prepositiva com valor de para.
c) Oração subordinada que completa o termo direito.
d) Oração coordenada com verbo adotarem no infinitivo flexionado.
e) Locução adverbial, que explica as circunstâncias da adoção.
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Didática
11 A palavra didática pode ser definida como arte ou técnica de ensinar. Sobre os antecedentes históricos da didática,
analise as proposições abaixo e responda:
I) O marco do processo de sistematização da didática é a Didactica Magna, escrita pelo tcheco Jan Amós Comenius.
II) Nos dias atuais, a didática tem sido relacionada fortemente com questões que envolvem o desenvolvimento das
funções cognitivas, visando à aprendizagem autônoma.
III) Comenius defendeu o modelo de escola até então praticado pela igreja católica, no qual todas as questões teóricas
se subordinavam à teologia cristã.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
12 O estudo da didática envolve diferentes conteúdos, em termos de tendências doutrinárias ou teóricas. Em relação á
influência do movimento escolanovista sobre a didática, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F
(Falso):
I) Situa-se o surgimento da Escola Nova com a consolidação do liberalismo e do capitalismo, da industrialização e da
urbanização, os quais exigiram novos rumos para a educação.
II) John Dewey criou uma escola-laboratório na Universidade de Chicago, defendendo uma metodologia da escola
ativa, comprometida com o ideário democrático americano.
III) As ideias psicopedagógicas de Claparède e Bovet e as contribuições da medicina pedagógica fornecidas por
Montessori e Decroly, fortaleceram o movimento escolanovista e influenciaram as concepções sobre didática no
século XX.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
13 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas aos fundamentos teórico-metodológicos do processo de ensinoaprendizagem, conforme a abordagem sociocultural, EXCETO:
a) O ensino é uma forma social de organização da apropriação, pelo homem, das capacidades formadas sóciohistoricamente e objetivadas na cultura.
b) A educação e o ensino são fatores determinantes do desenvolvimento mental, inclusive por poder ir adiante do
desenvolvimento real do educando.
c) No processo de ensino-aprendizagem, devem-se levar em consideração as origens sociais do desenvolvimento, ou
seja, o desenvolvimento individual depende do desenvolvimento coletivo.
d) A organização do ensino e do conteúdo tem um papel secundário na aprendizagem escolar.
e) Do ponto de vista didático, a característica mais destacada do trabalho do professor é a mediação docente, pela
qual se põe entre o aluno e o conhecimento para possibilitar as condições e os meios de aprendizagem.
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14 Em relação à função social das instituições escolares, analise as proposições abaixo e responda:
I) De acordo com a abordagem reprodutivista, defendida por Bourdieu, a herança cultural é a primeira responsável pela
diferença inicial da criança na escola. Portanto, quanto mais elevado for o nível cultural dos pais e dos avós, mais se
elevam as possibilidades de êxito escolar da criança.
II) Conforme a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, liderada por Saviani, as instituições educacionais têm a
função de ordenar e sistematizar as relações homem-meio, para criar as melhores condições de desenvolvimento
das novas gerações.
III) O autor italiano, Gramisci, defende a ideia de que a escola única deve fornecer uma formação humanista, formativa,
equilibrando equanimemente a capacidade de trabalhar manual e intelectualmente.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
15 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas com os pressupostos teóricos metodológicos da aprendizagem,
conforme a abordagem comportamental, EXCETO:
a) O behaviorismo enfoca seu estudo no comportamento, tomado como um conjunto de reações dos organismos aos
estímulos externos.
b) No condicionamento operante o ambiente é modificado e produz consequências que agem de novo sobre ele,
alterando a probabilidade de ocorrência futura semelhante.
c) Os objetivos educacionais do behaviorismo buscam resultados definidos antecipadamente, para que seja possível,
diante de uma criança ou adolescente, projetar a modelagem do adulto.
d) O behaviorismo clássico abraçou a ideia de que todo comportamento humano é infalivelmente controlável por meio
do padrão estímulo-resposta.
e) Skinner defendia o uso da punição como o principal meio de modificação do comportamento, principalmente nos
meios educacionais.
16 Sendo uma dimensão fundamental do processo educativo, a relação professor-aluno é objeto de interpretações e
proposições diversas. Sobre esse tema analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) A abordagem humanista é marcada pelo princípio da diretividade e defende que o professor deve ser o centro da
aprendizagem.
II) De acordo com a abordagem cognitivista o conhecimento não está no sujeito e tampouco no objeto, mas é
decorrente das contínuas interações entre os dois.
III) O professor, de acordo com a abordagem cognitiva, deve promover conflitos nos alunos, ao invés de ser um mero
transmissor de soluções já prontas.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

17 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas aos pressupostos teóricos-metodológicos do processo ensinoaprendizagem, conforme a abordagem sociocultural, EXCETO:
a) De acordo com a abordagem sociocultural, na ausência de condições adequadas de ensino e aprendizagem, o
desenvolvimento humano não ocorrerá.
b) Conforme a abordagem sociocultural o professor é aquele que dirige o processo de ensino e aprendizagem do aluno.
c) Na perspectiva vigotskiana, entre o professor e o aluno há uma relação de igualdade no ponto de partida do
processo de ensino e aprendizagem, tendendo a ser superada no ponto de chegada.
d) A abordagem sociocultural concebe o conteúdo como fonte de desenvolvimento afetivo-cognitivo do aluno.
e) Os conteúdos e as estratégias de ensino, segundo a abordagem sociocultural, devem ser organizados considerandose as particularidades do desenvolvimento real e do desenvolvimento próximo do educando.
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18 Em relação à didática e aos métodos de ensino, analise as proposições abaixo e responda:
I) O método de ensino é que dá sentido de unidade a todas as etapas do processo de ensino e da aprendizagem,
quanto à apresentação e elaboração da matéria.
II) A didática está relacionada ao trabalho dos professores relativo especificamente à atividade de ensino.
III) As técnicas de ensino compreendem o conjunto de meios utilizados na prática docente, como: aulas expositivas,
aulas práticas, seminários, recursos audiovisuais, etc.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.

19 Os recursos tecnológicos são importantes ferramentas colocadas à disposição dos professores para facilitar o
processo de ensino e aprendizagem do educando. Sobre esse tema, todas as alternativas abaixo estão relacionadas
aos recursos tecnológicos que podem ser utilizados em aulas, EXCETO:
a) Texto impresso.
b) Rádio.
c) Computadores.
d) Datashow.
e) Televisão.

20 Sobre a aplicabilidade dos recursos didáticos, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) Programas como o Power Point contribuem para a aprendizagem dos alunos, principalmente em relação à
memorização e à compreensão.
II) A exposição tradicional, fundamentada exclusivamente na verbalização, vem se mostrando estratégia pouco
eficiente para garantir a atenção dos alunos.
III) A escolha do recurso tecnológico independe dos objetivos do curso a ser ministrado pelo professor.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
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Legislação Municipal
21 Dentre as competências atribuídas ao Município de Equador, nos termo da Lei Orgânica Municipal, assinale a
afirmativa que importa em uma das suas competências privativas.
a) Promover a proteção do patrimônio público e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas.
b) Tornar obrigatório a utilização de estação rodoviária.
c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
d) Preservar florestas, a fauna e a flora.
e) Fiscalizar, nos locais de vendas direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios.
22 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O mandato da Mesa Diretora será de 2 anos, podendo haver recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.
II – Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais votado dentre os presentes assumirá a presidência.
III – Cabe as Comissões especiais da Câmara, discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento
interno, a competência do Plenário.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apena a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão erradas.
23 Dentre as atribuições abaixo relacionadas, nos termos da Lei Orgânica do Município, assinale apenas a que define
uma das atribuições do presidente da Câmara.
a) Promulgar as resoluções e decretos legislativos.
b) Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.
c) Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos.
d) Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos.
e) Representar, junto ao executivo, sobre necessidades de economia interna.
24 O ato de passagem do servidor pelo princípio de mérito, presente a devida qualificação à vaga existente em classe
afim, de nível mais elevado, isolado ou pertencente à série de classe, nos termos do art. 55, do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipal, é a definição de:
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Acesso.
d) Reintegração.
e) Readaptação.
25 O Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Equador-RN, em seu Capítulo VI, Seção I, dispõe sobre o
Vencimento e as Vantagens do servidor público. Além de vencimentos, somente poderão ser deferidas as seguintes
vantagens, EXCETO:
a) Diária.
b) Auxílio para diferença de caixa.
c) Auxílio moradia.
d) Salário família.
e) Curso de aperfeiçoamento em matéria municipal.
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Conhecimentos Específicos
26 Muitas são as situações do nosso dia-a-dia em que percebemos a presença de ar. A matéria pode se apresentar na
natureza no estado sólido, líquido e gasoso. O ar se apresenta no estado gasoso, é uma mistura de gases. O gás de
maior quantidade no ar seco é:
a)
b)
c)
d)
e)

Nitrogênio.
Oxigênio.
Argônio.
Gás carbônico.
Outros gases.

27 Qual é a relação entre os conceitos “combustão e respiração celular”:
I) Tanto na respiração quanto na combustão da maioria das substancias, ocorre a produção de gás carbônico e vapor
de água.
II) A respiração portanto, é um processo mais simples e mais rápido que a combustão.
III) A combustão, é um processo mais complicado e demorado que a respiração.
IV) Na combustão a energia é liberada rapidamente e a temperatura aumenta muito.
V) Na respiração a energia é liberada aos poucos, sem a temperatura da célula aumentar muito, o que provocaria a
morte da célula.
Está correto o que se afirma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

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

28 De acordo com o surgimento da vida na terra e suas hipóteses, relacione as colunas:
COLUNA 1

COLUNA 2

( 1 ) Teoria na qual um ser vivo origina-se a partir de seres semelhantes.

( ) Reprodução

( 2 ) Hipótese na qual os animais surgiam de ovos invisíveis a olho nu.

( ) Experimento de Redi

( 3 ) Processo para a geração de descendentes.

( ) Biogênse

( 4 ) Teoria na qual a vida surge de matéria inanimada.

( ) Geração Espontânea

Assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta:
a) 3, 1, 2, 4.

b) 1, 3, 4, 2.

c) 3, 2, 1, 4.

d) 4, 3, 1, 2.

e) 2, 3, 1, 4.

29 Ainda sobre o surgimento da vida e suas hipóteses, o inicio da vida na terra deu-se com o
a) “big bang”, que deu origem ao universo e, consequentemente, a vida.
b) aumento dos níveis de O atmosférico, que permitiu a proliferação dos seres aeróbios.
c) surgimento dos coacervados, os quais, em soluções aquosas, são capazes de criar uma membrana, isolando a
matéria orgânica do meio externo.
d) surgimento de uma bicamada fosfolipidica, que envolveu moléculas com capacidade de autoduplicação e
metabolismo.
e) resfriamento da atmosfera, que proporcionou uma condição favorável para a origem de moléculas precursoras de
vida.
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30 As células de acordo com a organização do núcleo podem ser classificadas em duas categorias: células
eucarióticas e células procarióticas.
I) células procarióticas não apresentam uma membrana envolvendo o núcleo;
II) células procarióticas apresentam uma membrana envolvendo o núcleo;
III) células eucarióticas apresentam uma membrana envolvendo o núcleo;
IV) células eucarióticas não apresentam uma membrana envolvendo o núcleo;
V) as bactérias, as cianofíceas e as micobacterias, são os únicos grupos que apresentam células procarióticas.
Marque a alternativa correta com relação as alternativas acima:
a)
b)
c)
d)
e)

I, III e V estão corretas;
II, IV e V estão corretas;
III, e IV estão corretas;
Somente a III está correta;
Somente a I está correta.

31 Considerando as características atribuídas aos seres vivos, podemos afirmar:
I) São constituídos por células unicelular ou pluricelulares.
II) Apresentam um código universal através do seu material genético.
III) Quando populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo.
Baseado neste contexto, marque abaixo a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Os vírus e as bactérias são seres vivos,porque ambos preenchem os requesitos I, II e III.
Os vírus e as bactérias não são seres vivos, porque ambos não preenchem o requesito I.
Os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requesitos II e III, mas, não o requesito I.
Os vírus não são seres vivos, porque preenchem o requesito III, mas, não os requesitos I e II.
Os vírus não são seres vivos, porque não preenchem os requesitos I, II e III.

32 Ainda com relação as características dos seres vivos, todos eles precisam de uma fonte de carbono para construir
suas moléculas orgânicas. Neste sentido, a diferença primordial entre os seres autótrofos dos seres heterótrofos é:
a)
b)
c)
d)
e)

Utilizar carbono orgânico e carbono inorgânico.
Utilizar carbono inorgânico e carbono orgânico.
Utilizar metano e gás carbônico.
Utilizar carbono da água e do ar.
Realizar respiração aeróbica e fermentação.

33 Analise as alternativas abaixo com relação as características dos seres vivos e marque a alternativa INCORRETA:
a) A membrana plasmática é um envoltório presente em todas as células eucarióticas e procarióticas;
b) Os ribossomos são organoides citoplasmáticos presentes só em células eucarióticas;
c) A variabilidade genética das espécies depende da reprodução sexuada;
d) O catabolismo é um processo de degradação de substancias complexas em substancias simples;
e) Ao longo de suas vidas os seres vivos passam por adaptações que podem levar a um processo evolutivo.
34 Assinale a afirmação INCORRETA com relação as características das aves:
a) As aves são animais homeotermos, como os mamíferos.
b) As aves são os únicos animais providos de penas.
c) As aves apresentam circulação dupla e coração com quatro cavidades.
d) As aves não possuem bexiga urinária e a excreção é rica em ácido úrico (uricotélicos).
e) As aves são amniotas e algumas ordens apresentam pulmões do tipo alveolar, como os dos mamíferos.
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35 Com relação aos mamíferos, eles são os únicos animais que apresentam:
a) Glândulas mamárias e pelos, mas não hemácias anucleadas e diafragma.
b) Glândulas mamárias, pelos, hemácias anucleadas e diafragma.
c) Glândulas mamárias, pelos e hemácias anucleadas, mas não diafragma.
d) Glândulas mamárias e diafragma, mas não pelos e hemácias anucleadas.
e) Glândulas mamárias, mas não pelos, hemácias anucleadas e diafragma.

36 A classificação dos seres vivos em cinco reinos foi proposta por Robert Whittaker, como existem milhões de
espécies de seres vivos, em nosso planeta, este sistema de classificação é extremamente útil. Sobre a classificação
dos seres vivos é correto afirmar que o reino:
a) Monera é representado por seres pluricelulares destituídos de parede celular.
b) Protoctista é representado por organismos procariontes unicelulares com reprodução assexuada e sexuada.
c) Plantae é representado geralmente por seres procariontes unicelulares e autotróficos fotossintetizantes.
d) Animalia é representado somente por procariontes pluricelulares.
e) Fungi é representado por eucariontes que podem ser unicelulares ou pluricelulares.
37 O conjunto das reações químicas associadas a assimilação e desassimilação de substancias realizadas pelas
células vivas é denominado:
a) metabolismo.
b) simbiose.
c) anabolismo.
d) catabolismo.
e) comensalismo.

38 A exuberância da vida na terra, está associada a sua biodiversidade. Neste contexto, é correto afirmar:
a) Biodiversidade é um conjunto de espécies de animais de um determinado local, não incluindo a fauna, pois essa não
é um organismo vivo.
b) A biodiversidade abrange todas as formas de vida na natureza, incluindo as espécies animais, vegetais e os microorganismos.
c) A reprodução das espécies ocorre com muita rapidez, sendo assim, o tráfico de animais não prejudica a
biodiversidade de um determinado local.
d) As florestas temperadas estão localizadas em regiões com latitudes médias. Estas áreas não apresentam muita
variedade de espécies animais e vegetais.
e) As florestas tropicais apresentam uma grande variedade de espécies, porem sua biodiversidade não é a maior do
planeta.
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39 Com relação a biodiversidade, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas alternativas abaixo:
I) ( ) A principal responsável pela redução da biodiversidade no Brasil é a atividade econômica.
II) ( ) O Brasil é o pais que possui o maior numero catalogado de espécies de orquídeas. Abriga também varias
espécies de mamíferos, anfíbios, repteis e outros animais.
III) ( ) A variedade de climas no Brasil proporciona a adaptação de diferentes espécies de fauna e flora.
IV) ( ) A conservação da biodiversidade deve ocorrer em âmbito regional, porque o desaparecimento de espécies
animais pode ser responsável por problemas alimentares e pelo aumento de pragas, pela ruptura da cadeia
alimentar em algumas regiões do mundo.
V) ( ) As ações humanas sobre o meio ambiente, vem causando a extinção das espécies numa velocidade muito
maior do que a natureza tem de fazer a reposição.Como exemplos dessas ações, podemos citar: expansão
urbana, desmatamento, poluição e tráfico de animais.
A sequencia correta para as afirmativas acima é:
a)
b)
c)
d)
e)

F, V, V, F, V.
V, V, F, F, V.
F,F, F, V, V.
F, V, F, V, F.
V, F,F, V, V.

40 A falta de água doce no Planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que,
nos próximos vinte anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por
meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando:
a) a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no Planeta.
b) a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações.
c) a qualidade da água disponível, apenas no sub-solo terrestre.
d) apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos.
e) o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no Planeta.
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Português
Leia o texto 1 que segue e responda às questões de 01 a 08:
Texto 1:
UNIÃO HOMOAFETIVA EM DEBATE NO BRASIL
Paulo Silvino Ribeiro*

Recentemente no Brasil, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Várias
polêmicas vieram à tona transcendendo a discussão sobre casamento homossexual e preconceito, convidando também
à reflexão sobre liberdade de expressão religiosa.
Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 60 mil casais homossexuais, número este considerável e que pode
ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação sexual em razão do preconceito que enfrentam
no dia a dia. Dessa forma, do ponto de vista jurídico, esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social, o qual
tem sua representatividade na sociedade e por isso deve ter suas demandas e direitos assegurados pela lei. Essa
decisão é uma conquista importante no sentido de ampliar as garantias patrimoniais entre os homossexuais que vivem
em união estável, os quais, em caso de morte do companheiro ou companheira, poderão, com a aprovação desta lei,
usufruir legalmente de sua herança, assim como já ocorre com todos os casais heterossexuais desde sempre.
Ao mesmo tempo em que se debate a legalização da união homoafetiva tem-se também discutido a criminalização da
homofobia. Mas se a intenção em promover a discussão é boa, por outro lado, a forma como vem sendo colocada e
defendida por aqueles que se dizem favoráveis à criminalização da homofobia parece embocar numa contradição que
também tem levantado polêmicas. Em nome da defesa da diversidade sexual, cogita-se em tornar crime, por exemplo,
a fala e a manifestação pública de religiosos que pregam a inconformidade do homossexualismo com suas convicções
religiosas e doutrinárias. Assim, se por um lado a legalização da união homoafetiva e a criminalização da homofobia
podem ser um avanço numa sociedade que busca construir uma tolerância com a diversidade (no sentido mais amplo
da palavra), por outro pode desencadear (mesmo que esta não seja a intenção) um retrocesso no tocante às garantias
de liberdade de expressão e de escolha religiosa.
Se existe o entendimento da necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito, a interferência do
sistema jurídico na esfera religiosa parece ser uma ideia fora do lugar. Se a liberdade à escolha da sexualidade, bem
como a integridade daquele que se reconhece como homossexual, devem ser garantidas, da mesma forma as
liberdades de expressão e de religião devem ser asseguradas por lei.
http://www.brasilescola.com/sociologia/uniao-homoafetiva-debate-no-brasil.html, acesso em 29 de junho de 2015, Adaptado.
*Colaborador Brasil Escola e doutorando em Sociologia pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas.

01 Sobre a ideia central do texto 1, é correto afirmar que o autor:
a) Expõe alternativas para a convivência harmônica entre casais homossexuais e heterossexuais.
b) Aponta soluções jurídicas para minimizar as distorções entre união homoafetiva e intolerância religiosa.
c) Põe no cerne da discussão os temas casamento homossexual e liberdade de expressão religiosa.
d) Posiciona-se contrário à aprovação da lei que regulamenta a união civil entre pessoas do mesmo sexo.
e) Destaca a relevância em discutir temas diametralmente opostos – legalização da união homoafetiva e criminalização
da homofobia.

02 Assinale a alternativa que NÃO resume as ideias secundárias do texto 1:
a) A decisão do STF permite que casais homossexuais usufruam de garantias patrimoniais tanto quanto casais
heterossexuais.
b) A aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo garante a criminalização da intolerância religiosa.
c) A legalização da união homoafetiva busca construir uma tolerância com a diversidade de interesses sociais e
culturais.
d) A lei deve assegurar os direitos à opção sexual, à integridade dos que se reconhecem como homossexual e às
liberdades de expressão e de religião para a existência de um Estado laico.
e) A legalização da união homoafetiva amplia a discussão sobre a criminalização da homofobia.
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03 A ideia de acréscimo que o trecho que pode ser muito maior ao se considerar aqueles que omitiram sua orientação
sexual em razão do preconceito que enfrentam no dia a dia (2º§) empresta aos dados fornecidos anteriormente pelo
IBGE, é identificada pelo emprego dos termos:
a) pode ser.
b) muito maior.
c) em razão do.
d) aqueles.
e) no dia a dia.
04 Em Esta lei vem ao encontro dos interesses de um grupo social (2º§), o trecho sublinhado refere-se à (ao):
a) Discordância dos interesses religiosos.
b) Contrariedade das atitudes democráticas desejadas pela mídia e pelos intelectuais.
c) Negação da liberdade de expressão de grupos liberais.
d) Concordância dos interesses dos homossexuais.
e) Favorecimento jurídico em detrimento dos homofóbicos.
05 Sobre o uso do acento grave indicador da crase em convidando também à reflexão sobre liberdade de expressão
religiosa (1º§), é correto afirmar que se trata de um caso de:
a) Regência Verbal, em que o sentido do verbo convidar remete a ação de atrair, despertar a vontade.
b) Regência Nominal, em que a expressão à reflexão refere-se ao advérbio também.
c) Concordância verbal, pelo valor circunstancial que o termo reflexão empresta ao enunciado.
d) Concordância nominal, pelo valor de restrição que o termo reflexão impõe à locução substantiva liberdade de
expressão.
e) Erro gramatical, porque o verbo convidar sempre exige a preposição para.
06 Assinale a alternativa correta em relação à função do Se, no fragmento do texto Se existe o entendimento da
necessidade de um Estado laico para garantir a democracia e o direito (4º§):
a) Pronome.
b) Substantivo.
c) Adjetivo.
d) Conjunção.
e) Advérbio.
07 Assinale a alternativa cuja grafia do termo segue a mesma regra utilizada em homoafetivo:
a) Infraestrutura.
b) Reutilização.
c) Homossexualismo.
d) Preconceito.
e) Desumano.
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08 Assinale a alternativa correta em relação à comparação entre os textos (1) União homoafetiva em debate no Brasil
e (2) 6 informações sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, que segue:
Texto 2:

Fonte: https://www.facebook.com/SenadoFederal?fref=ts, publicado em 30 de junho de 2015, na página Senado Notícias. Acesso em 01 de julho de 2015.

a)
b)
c)
d)
e)

Os textos possuem como característica central a narração dos fatos.
Os textos foram divulgados no mesmo ano, 2013.
O texto (2) nega o texto (1) em relação à decisão do STF.
Tanto o texto (1) quanto o texto (2) debatem sobre a criminalização da homofobia.
O texto (2) amplia o texto (1) no tocante ao direito jurídico de casais homoafetivos.

09 Assinale a alternativa correta sobre as ideias tratadas no texto 2:
a) Apresenta uma decisão arbitrária e incoerente para o conceito de família.
b) Argumenta em favor de uma orientação sexual para jovens e adolescentes.
c) Ilustra de forma preconceituosa o assunto abordado.
d) Sintetiza as decisões em torno do assunto no Brasil.
e) Acrescenta informações sobre os perigos da liberdade de expressão.
10 O trecho de casais homoafetivos adotarem, destacado Em O direito de casais homoafetivos adotarem crianças foi
confirmado pelo STF em 2015, é identificado como um(a):
a) Adjetivo que caracteriza o tipo de casais.
b) Locução prepositiva com valor de para.
c) Oração subordinada que completa o termo direito.
d) Oração coordenada com verbo adotarem no infinitivo flexionado.
e) Locução adverbial, que explica as circunstâncias da adoção.
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Didática
11 A palavra didática pode ser definida como arte ou técnica de ensinar. Sobre os antecedentes históricos da didática,
analise as proposições abaixo e responda:
I) O marco do processo de sistematização da didática é a Didactica Magna, escrita pelo tcheco Jan Amós Comenius.
II) Nos dias atuais, a didática tem sido relacionada fortemente com questões que envolvem o desenvolvimento das
funções cognitivas, visando à aprendizagem autônoma.
III) Comenius defendeu o modelo de escola até então praticado pela igreja católica, no qual todas as questões teóricas
se subordinavam à teologia cristã.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
12 O estudo da didática envolve diferentes conteúdos, em termos de tendências doutrinárias ou teóricas. Em relação á
influência do movimento escolanovista sobre a didática, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F
(Falso):
I) Situa-se o surgimento da Escola Nova com a consolidação do liberalismo e do capitalismo, da industrialização e da
urbanização, os quais exigiram novos rumos para a educação.
II) John Dewey criou uma escola-laboratório na Universidade de Chicago, defendendo uma metodologia da escola
ativa, comprometida com o ideário democrático americano.
III) As ideias psicopedagógicas de Claparède e Bovet e as contribuições da medicina pedagógica fornecidas por
Montessori e Decroly, fortaleceram o movimento escolanovista e influenciaram as concepções sobre didática no
século XX.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
13 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas aos fundamentos teórico-metodológicos do processo de ensinoaprendizagem, conforme a abordagem sociocultural, EXCETO:
a) O ensino é uma forma social de organização da apropriação, pelo homem, das capacidades formadas sóciohistoricamente e objetivadas na cultura.
b) A educação e o ensino são fatores determinantes do desenvolvimento mental, inclusive por poder ir adiante do
desenvolvimento real do educando.
c) No processo de ensino-aprendizagem, devem-se levar em consideração as origens sociais do desenvolvimento, ou
seja, o desenvolvimento individual depende do desenvolvimento coletivo.
d) A organização do ensino e do conteúdo tem um papel secundário na aprendizagem escolar.
e) Do ponto de vista didático, a característica mais destacada do trabalho do professor é a mediação docente, pela
qual se põe entre o aluno e o conhecimento para possibilitar as condições e os meios de aprendizagem.
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14 Em relação à função social das instituições escolares, analise as proposições abaixo e responda:
I) De acordo com a abordagem reprodutivista, defendida por Bourdieu, a herança cultural é a primeira responsável pela
diferença inicial da criança na escola. Portanto, quanto mais elevado for o nível cultural dos pais e dos avós, mais se
elevam as possibilidades de êxito escolar da criança.
II) Conforme a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, liderada por Saviani, as instituições educacionais têm a
função de ordenar e sistematizar as relações homem-meio, para criar as melhores condições de desenvolvimento
das novas gerações.
III) O autor italiano, Gramisci, defende a ideia de que a escola única deve fornecer uma formação humanista, formativa,
equilibrando equanimemente a capacidade de trabalhar manual e intelectualmente.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
15 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas com os pressupostos teóricos metodológicos da aprendizagem,
conforme a abordagem comportamental, EXCETO:
a) O behaviorismo enfoca seu estudo no comportamento, tomado como um conjunto de reações dos organismos aos
estímulos externos.
b) No condicionamento operante o ambiente é modificado e produz consequências que agem de novo sobre ele,
alterando a probabilidade de ocorrência futura semelhante.
c) Os objetivos educacionais do behaviorismo buscam resultados definidos antecipadamente, para que seja possível,
diante de uma criança ou adolescente, projetar a modelagem do adulto.
d) O behaviorismo clássico abraçou a ideia de que todo comportamento humano é infalivelmente controlável por meio
do padrão estímulo-resposta.
e) Skinner defendia o uso da punição como o principal meio de modificação do comportamento, principalmente nos
meios educacionais.
16 Sendo uma dimensão fundamental do processo educativo, a relação professor-aluno é objeto de interpretações e
proposições diversas. Sobre esse tema analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) A abordagem humanista é marcada pelo princípio da diretividade e defende que o professor deve ser o centro da
aprendizagem.
II) De acordo com a abordagem cognitivista o conhecimento não está no sujeito e tampouco no objeto, mas é
decorrente das contínuas interações entre os dois.
III) O professor, de acordo com a abordagem cognitiva, deve promover conflitos nos alunos, ao invés de ser um mero
transmissor de soluções já prontas.
A alternativa correta é:
a) V V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F V V.

e) F F V.

17 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas aos pressupostos teóricos-metodológicos do processo ensinoaprendizagem, conforme a abordagem sociocultural, EXCETO:
a) De acordo com a abordagem sociocultural, na ausência de condições adequadas de ensino e aprendizagem, o
desenvolvimento humano não ocorrerá.
b) Conforme a abordagem sociocultural o professor é aquele que dirige o processo de ensino e aprendizagem do aluno.
c) Na perspectiva vigotskiana, entre o professor e o aluno há uma relação de igualdade no ponto de partida do
processo de ensino e aprendizagem, tendendo a ser superada no ponto de chegada.
d) A abordagem sociocultural concebe o conteúdo como fonte de desenvolvimento afetivo-cognitivo do aluno.
e) Os conteúdos e as estratégias de ensino, segundo a abordagem sociocultural, devem ser organizados considerandose as particularidades do desenvolvimento real e do desenvolvimento próximo do educando.
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18 Em relação à didática e aos métodos de ensino, analise as proposições abaixo e responda:
I) O método de ensino é que dá sentido de unidade a todas as etapas do processo de ensino e da aprendizagem,
quanto à apresentação e elaboração da matéria.
II) A didática está relacionada ao trabalho dos professores relativo especificamente à atividade de ensino.
III) As técnicas de ensino compreendem o conjunto de meios utilizados na prática docente, como: aulas expositivas,
aulas práticas, seminários, recursos audiovisuais, etc.
A sequência correta é:
a) I,II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.

19 Os recursos tecnológicos são importantes ferramentas colocadas à disposição dos professores para facilitar o
processo de ensino e aprendizagem do educando. Sobre esse tema, todas as alternativas abaixo estão relacionadas
aos recursos tecnológicos que podem ser utilizados em aulas, EXCETO:
a) Texto impresso.
b) Rádio.
c) Computadores.
d) Datashow.
e) Televisão.

20 Sobre a aplicabilidade dos recursos didáticos, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
I) Programas como o Power Point contribuem para a aprendizagem dos alunos, principalmente em relação à
memorização e à compreensão.
II) A exposição tradicional, fundamentada exclusivamente na verbalização, vem se mostrando estratégia pouco
eficiente para garantir a atenção dos alunos.
III) A escolha do recurso tecnológico independe dos objetivos do curso a ser ministrado pelo professor.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) V V F.
c) V F V.
d) F V V.
e) F F V.
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Legislação Municipal
21 Dentre as competências atribuídas ao Município de Equador, nos termo da Lei Orgânica Municipal, assinale a
afirmativa que importa em uma das suas competências privativas.
a) Promover a proteção do patrimônio público e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas.
b) Tornar obrigatório a utilização de estação rodoviária.
c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
d) Preservar florestas, a fauna e a flora.
e) Fiscalizar, nos locais de vendas direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios.
22 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Equador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – O mandato da Mesa Diretora será de 2 anos, podendo haver recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.
II – Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais votado dentre os presentes assumirá a presidência.
III – Cabe as Comissões especiais da Câmara, discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento
interno, a competência do Plenário.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apena a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão erradas.
23 Dentre as atribuições abaixo relacionadas, nos termos da Lei Orgânica do Município, assinale apenas a que define
uma das atribuições do presidente da Câmara.
a) Promulgar as resoluções e decretos legislativos.
b) Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.
c) Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos.
d) Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos.
e) Representar, junto ao executivo, sobre necessidades de economia interna.
24 O ato de passagem do servidor pelo princípio de mérito, presente a devida qualificação à vaga existente em classe
afim, de nível mais elevado, isolado ou pertencente à série de classe, nos termos do art. 55, do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipal, é a definição de:
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Acesso.
d) Reintegração.
e) Readaptação.
25 O Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Equador-RN, em seu Capítulo VI, Seção I, dispõe sobre o
Vencimento e as Vantagens do servidor público. Além de vencimentos, somente poderão ser deferidas as seguintes
vantagens, EXCETO:
a) Diária.
b) Auxílio para diferença de caixa.
c) Auxílio moradia.
d) Salário família.
e) Curso de aperfeiçoamento em matéria municipal.
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Conhecimentos Específicos
26 As modalidades esportivas se constituem, cada uma delas, de etapas de conhecimento e desenvolvimento,
denominadas de fundamentos. Nos itens abaixo marque a alternativa que explicita os fundamentos do voleibol numa
sequencia cronológica de ações.
a)
b)
c)
d)
e)

Saque, levantamento, recepção, ataque, bloqueio e defesa.
Saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio e defesa.
Recepção, levantamento, ataque, bloqueio, defesa e saque.
Toque, levantamento, recepção, bloqueio e defesa.
Saque, arremate, levantamento, ataque, bloqueio e defesa.

27 Na obra “Metodologia do ensino da Educação Física”, os autores apresentam seis princípios para o trato com o
conhecimento. Uma das alternativas abaixo indica quatro desses princípios:
a) Adequação às possibilidades sócio-cognoscitivas do aluno, contemporaneidade do conteúdo, avaliação e
interdisciplinaridade.
b) Simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade, provisoriedade do conhecimento, metodologia e
adequação à história do aluno.
c) Relevância social dos conteúdos, espiralidade da incorporação das referências do pensamento, contemporaneidade
do conteúdo e simultaneidade.
d) Aperfeiçoamento técnico, refinamento dos estudos científicos, pesquisas modernas e atualidade do conhecimento.
e) Objetivos, metodologia, planejamento e avaliação.
28 No atletismo algumas provas de pista são disputadas em raias, algumas com a exigência de que permaneçam na
mesma raia do começo ao fim da prova; outras provas permitem que os atletas iniciem a prova em uma raia e terminem
em outra. Dentre as provas abaixo relacionadas, assinale a alternativa correspondente ao conjunto de provas onde não
há exigência de se correr em raia:
a)
b)
c)
d)
e)

100 m, 800 m, 200 m.
10.000 m, 5000 m, 1500 m.
10000 m, 5000 m, 800 m.
Maratona, 100 m, 400 m.
400 m, 200 m, 1500 m.

29 Os conteúdos possíveis de serem desenvolvidos na educação física, de acordo com a Perspectiva críticosuperadora, são:
a)
b)
c)
d)
e)

Capoeira, futsal e futebol de campo.
Recreação e jogos pré-desportivos.
Atletismo, voleibol e basquetebol.
Aulas teóricas e práticas.
Jogo, esporte, capoeira, ginástica e dança.

30 Os princípios do Treinamento Desportivo levados em conta em uma experiência de treinamento são:
a)
b)
c)
d)
e)

Individualidade biológica, interdependência volume-intensidade, sobrecarga.
Periodização básica, especifica e competitiva.
Aplicação, desenvolvimento e avaliação.
Força, velocidade e resistência orgânica.
Avaliação diagnóstica, desempenho físico e Relaxamento.
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31 A partir dos anos 1980 a Educação Física experimentou novas ideias com base em clássicos da educação, a
exemplo de Paulo Freire. Marque, entre os livros abaixo relacionados, aquele inspirado nas ideias freireanas.
a)
b)
c)
d)
e)

Educação Física progressista.
Educação de Corpo Inteiro.
A Educação Física cuida do corpo e... “mente”
Didática da Educação Física.
Metodologia do Ensino da Educação Física.

32 As corridas de rua tem passado por um aumento surpreendente de participantes possibilitando que esse tipo de
atividade esportiva se organize e se desenvolva com maior velocidade. A maratona, como uma de suas principais
provas de pedestrianismo, tem sua origem marcada:
a)
b)
c)
d)
e)

Pelas conquistas dos atletas quenianos.
Pela realização de uma corrida feita por um atleta grego da cidade de Maratona à Esparta.
Pela exigência do rei que queria uma prova de pedestrianismo em seu governo.
Pelo reconhecimento dos tempos estabelecidos pelos corredores na história.
Pelos investimentos da mídia.

33 A década de 1980 é considerada como um marco onde novas ideias começam a provocar um movimento de
mudanças significativas no corpo teórico-metodológico da Educação Física. Destaque deve-se dar à tese de Manuel
Sérgio intitulada “Ciência da Motricidade Humana”, cuja principal ação era:
a)
b)
c)
d)
e)

promover a obra do autor no Brasil.
promover uma mudança de paradigma no corpo epistemológico da Educação Física.
colocar a Motricidade Humana no conjunto das referências teóricas da Educação Física brasileira.
estabelecer parcerias entre autores brasileiros e portugueses.
colaborar com o processo de democratização que a sociedade brasileira vivenciava.

34 As regras oficiais do atletismo constituem normas regulamentares para o pleno desenvolvimento da modalidade
esportiva de acordo com as exigências da CBAt. A falsa partida nas provas de corridas é condição para o impedimento
da participação do atleta na prova. Tomando por exemplo a prova de 100 m, quando o atleta perde a possibilidade de
participar motivada por falsa partida quando?
a)
b)
c)
d)
e)

Sai antes do tiro da pistola ou do apito do juiz pela primeira vez.
O mesmo atleta comete falsa partida pela segunda vez.
A segunda falsa partida é cometida por qualquer atleta.
Qualquer atleta comete a primeira falsa partida.
A pistola ou apito falha e os atletas largam sem a devida autorização do juiz de partida.

35 Conhecimentos, hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagógica e
didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos na sua prática de vida, dentro do processo
didático, correspondem a:
a)
b)
c)
d)
e)

Objetivos atitudinais.
Procedimentos metodológicos.
Processos interativos.
Conteúdos.
Experiência vivida.
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36 A Educação Física como um componente curricular, em relação aos demais componentes curriculares no âmbito da
escola deve:
a)
b)
c)
d)

Se manter afastada de modo a cada uma desenvolver seu papel específico.
Articular-se, só nos casos, em que as disciplinas tiverem afinidades.
Nunca misturar os conhecimentos, sob pena de não desenvolver o conhecimento específico de forma séria.
Manter-se unida ou aproximada de forma a buscar um conhecimento fruto da relação entre as áreas do
conhecimento.
e) Não misturar-se de forma a permitir que a Educação Física aprofunde seus conhecimentos.
37 Uma das obras mais conhecidas da Educação Física brasileira é Educação Física Progressista, de autoria de Paulo
Ghiradelli Júnior. Nesta outra a Educação Física é organizada em tendências. Assinale a alternativa que indica três das
cinco tendências elaboradas pelo autor.
a)
b)
c)
d)
e)

Tendência Populista, Tendência Tradicional, Tendência progressista.
Tendência Militarista, Tendência Higienista, Tendência Neoliberal.
Tendência Construtivista, Tendência Socio-interacionista, Tendência Militarista.
Tendência Populista, Tendência Competitivista, Tendência biologicista.
Tendência Populista, Tendência Higienista, Tendência Militarista.

38 Entre os conteúdos básicos da Educação Física, o jogo se destaca por sua natureza conceitual e por sua riqueza
pedagógica. Atividades que trazem uma situação-problema, um resultado em função desse objetivo e um conjunto de
regras correspondem a:
a)
b)
c)
d)
e)

Jogos de regras.
Jogos de faz-de-conta ou jogos simbólicos.
Jogo de construção.
Jogos sociais.
Jogos cognitivos.

39 No processo de formação do professor de Educação Física insere-se a compreensão de domínios do
comportamento humano. Indique nas alternativas de respostas o domínio do comportamento humano representado
pelas operações mentais como descoberta ou reconhecimento de informação, retenção ou armazenamento de
informação.
a)
b)
c)
d)
e)

domínio afetivo-social.
domínio matemático.
domínio sócio-interacionista.
domínio bio-psicopedagógico.
domínio cognitivo.

40 O atletismo é considerado o esporte base em razão de suas provas representarem ações naturais do ser humano:
correr, saltar e arremessar. As provas que constituem os arremessos e lançamentos são:
a)
b)
c)
d)
e)

Pelotas, disco e arcos.
Peso, dardo, martelo e disco.
Pelota, vara e peso.
Peso, dardo e disco.
Peso, pneu, dardo e martelo.
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