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Número de Inscrição

Nome do Candidato

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
0
O candidato receberá do fiscal:

Um Caderno de Questões contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
0
Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
0
A totalidade das Provas terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da
Prova Objetiva.
0
O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas 2 (duas) horas do efetivo início da prova, entregando sua Folha
de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
0
O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando 60 (sessenta) minutos para o término do horário
estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala a sua
Folha de Respostas.
0
Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
0
Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal
volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no
sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o
candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
0
Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas,
não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

ATENÇÃO
0
Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
0
A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais

destinados às respostas.

0
Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta,

fabricada em material transparente. Não será permitido uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das provas.

0
Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham

mais de uma resposta, emendas ou rasuras.

0
O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

0
Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
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06/2012
Espaço reservado para anotação das respostas
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Nome:__________________________________________________________
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Inscrição:_______________________

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 04 de junho de 2012.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.
Você reconhece quem teve uma festa de criança em casa
no dia anterior. Alguma coisa no rosto. A expressão de quem
chegou à terrível conclusão de que Herodes talvez tivesse
razão.
– Que respiração ofegante o senhor tem!
– Foi de tanto encher balão.
– Que dificuldade o senhor tem para caminhar!
– Foi de tanto levar canelada tentando apartar briga.
– Como suas mãos estão trêmulas!
– Foi de tanto me controlar para não esgoelar ninguém!
Respeito e consideração para quem teve uma festa de
criança em casa no dia anterior.
O pai e a mãe estão atirados num sofá, um para cada
lado. Semiconscientes. Já é noite, mas a festa ainda não
acabou. Sobram três crianças que não param de correr pela
casa.
– Tenho uma ideia – diz o pai.
– Qual é?
– Vamos mandar eles brincarem no meio da rua. Esta
hora tem bastante movimento.
– Não seja malvado. Daqui a pouco eles vão embora.
– Quando? Essas três foram as primeiras a chegar. Acho
que os pais deixaram elas aqui e fugiram para o exterior.
Uma menina cruza a sala na corrida. Quando chegou,
tinha o vestido mais engomado da festa. Depois de três banhos
de guaraná e uma batalha de brigadeiro, parece uma veterana
das trincheiras.
– Essa aí é a pior – diz o pai, num sussurro dramático.
– Essa baixinha! É um terror!
– Coitadinha. É a Cândida.
– Cândida?! É uma terrorista!
– Sshhh.
– De onde é que saiu essa figura?
– É uma colega do Paulinho.
– E aquele ranhento que não para de comer?
– É o Chico. Também é colega.
– Será que não alimentam ele em casa? E o outro, o que
está pulando de cima da mesa?
– É o Paulinho! Você não reconhece o seu próprio filho?
– Ele está coberto de chocolate.
– É que ele teve uma luta de brigadeiros com a Cândida...
– E perdeu, claro. A Cândida é imbatível. Guerra de
brigadeiros, jiu-jítsu, vôlei com balão, hipismo com cachorro. Ela
foi a única que conseguiu montar no Atlas.
– Por falar nisso, onde é que anda o Atlas?
– Fugiu de casa, lógico. Era o que eu devia ter feito.
– Ora, é só uma vez por ano...
– Você precisava me lembrar? Pensar que daqui a um ano
tem outra...
– Você não pode falar. Você também gosta de fazer festa
no seu aniversário.
– Mas nós somos finos. Nenhuma festa teve guerra de
chocolate. Nos embebedamos como pessoas civilizadas.
– Ah é? E o anão com o trombone?
– Essa história você inventou. Não havia nenhum anão
com um trombone.
– Ah, não? A Araci é que sabe dessa história. Só que ela
foi embora no mesmo dia.
O Chico se aproxima.
– Tem mais cachorro, quente?
– Não, meu filho. Acabou.
– Brigadeiro?
– Também acabou, Chico.
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– Dá uma lambida na cabeça do Paulinho – sugere o pai,
sob um olhar de reprimenda da mãe.
– Puxa, não tem mais nada? – diz Chico. E se afasta,
desconsolado.
– E ainda reclama, o filho da mãe!
– Shhh.
– Bom, você eu não sei, mas eu...
– Você o quê?
– Vou tomar meu banho, se é que ainda tenho forças para
ligar um chuveiro, e ver televisão na cama.
– E quando chegarem os pais?
– Que pais?
– Os pais da Cândida e dos outros, ora.
– O que é que eu tenho com eles?
– Quando eles chegarem, você tem que receber.
– Ah, não.
– Ah, sim!
– Mais essa?
Batem na porta. O pai vai abrir, esbravejando sem
palavras. É um casal que se identifica como os pais da Cândida.
– Entrem, entrem.
– Nós só viemos buscar a...
– Não, entrem. A Cândida não vai querer sair agora. Ela é
um encanto. Meu bem, os pais da Cândida. Sentem, sentem.
O pai esfrega as mãos, subitamente reanimado.
– Quem sabe uma cervejinha? Querida, vá buscar.
Como Araci se foi, a própria mãe – que se ocupou com a
festa desde de manhã cedo, que mal se aguenta em pé, que
podia matar o marido – vai buscar a cerveja. Pisando nos
embrulhos de doces, nos copos de papelão e nos balões
estourados que cobrem o chão e que ela mesma terá que
limpar no dia seguinte. Respeito e comiseração para as mães
que tiveram festa de criança em casa, no dia seguinte.
Enquanto isso o pai acaba de abrir a porta para os pais do
Chico e os manda entrar, entusiasmado com a ideia de começar
sua própria festa.
– Querida, mais cerveja!
Luis Fernando Veríssimo. In: comédias da vida privada – 101
crônicas escolhidas. P. 223-225.

1.

Em relação ao texto e de acordo com a norma-padrão da
Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.
(A)

O trecho “A expressão de quem chegou à terrível
conclusão de que Herodes talvez tivesse razão.”
pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que
haja prejuízo semântico: “A expressão de quem
chegou a terrível conclusão de que Herodes talvez
tivesse razão.”.

(B)

O trecho “Você reconhece quem teve uma festa de
criança em casa no dia anterior.” pode ser reescrito
da seguinte maneira, sem que haja prejuízo
semântico: “Você reconhece que teve uma festa de
criança em casa no dia anterior.”.

(C)

O trecho “Que respiração ofegante o senhor tem!”
pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que
haja erro ortográfico ou prejuízo semântico: “Que
respiração ofegante o senhor têm!”.

(D)

O trecho “Foi de tanto me controlar para não
esgoelar ninguém!” pode ser reescrito da seguinte
maneira, sem que haja erro ortográfico ou prejuízo
semântico: “Foi de tanto controlar-me para não
esgoelar ninguém!”.

(E)

O trecho “Já é noite, mas a festa ainda não acabou.”
pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que
haja erro ortográfico ou prejuízo semântico: “Já é
noite, mais a festa ainda não acabou.”.
2

2.

Em relação ao texto e de acordo com a norma-padrão da
Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.
(A)

O trecho “Vamos mandar eles brincarem no meio da
rua.” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem
que haja erro ortográfico ou prejuízo semântico:
“Vamos mandá-los brincarem no meio da rua.”.

Já é noite, então a festa ainda não acabou.

(B)

Já é noite, porque a festa ainda não acabou.

(C)

Já é noite, logo a festa ainda não acabou.

(D)

Já é noite, tampouco a festa ainda não acabou.

(C)

O trecho “E o outro, o que está pulando de cima da
mesa?” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem
que haja alteração de sentido ou prejuízo semântico:
“E o outro, o que está pulando em cima da mesa?”.

(E)

Já é noite, porém a festa ainda não acabou.

(D)

O trecho “Não seja malvado.” pode ser reescrito da
seguinte maneira, sem que haja alteração de sentido
ou prejuízo semântico: “Não seja mal.”.

(E)

O trecho “sugere o pai, sob um olhar de reprimenda
da mãe.”, pode ser reescrito da seguinte maneira,
sem que haja alteração de sentido ou prejuízo
semântico: “sugere o pai, sobre um olhar de
reprimenda da mãe.”.

6.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.
(A)

João é extremamente aguerrido.

(B)

A obra daquele prédio está sujeita à fiscalisação
municipal.

(C)

Reinteramos a sua solicitação à diretoria.

(D)

Joana foi ao salão para fazer sua sombrancelha.

(E)

O jornal deu mais de uma notícia sobre estrupo
naquela cidade.

Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
que apresenta um sinônimo da palavra destacada.

(A)

Repulsa.

(B)

Acinte.

(C)

Respaldo.

(D)

Reverberação.

(E)

Advertência.

7.

Em relação ao texto e de acordo com a pontuação e a
norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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“Já é noite, mas a festa ainda não acabou.”
(A)

“(...) sob um olhar de reprimenda da mãe.”

4.

Leia o trecho abaixo, retirado do texto e, em seguida,
assinale a alternativa que não apresenta alteração de
sentido ou prejuízo semântico.

O trecho “Será que não alimentam ele em casa?”
pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que
haja erro ortográfico ou prejuízo semântico: “Será
que não o alimentam em casa?”.

(B)

3.

5.

O trecho “Você reconhece quem teve uma festa de
criança em casa no dia anterior.” pode ser reescrito
da seguinte maneira, sem que haja prejuízo
semântico ou alteração de sentido: “Você
reconhece, quem teve uma festa de criança em
casa, no dia anterior.”.
O trecho “O pai e a mãe estão atirados num sofá,
um para cada lado. Semiconscientes.” pode ser
reescrito da seguinte maneira, sem que haja prejuízo
semântico ou alteração de sentido: “O pai e a mãe
estão atirados num sofá, um para cada lado,
semiconscientes.”.
O trecho “Ela foi a única que conseguiu montar no
Atlas.” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem
que haja prejuízo semântico ou alteração de sentido:
“Ela foi a única, que conseguiu montar no Atlas.”
O trecho “Você também gosta de fazer festa no seu
aniversário.” pode ser reescrito da seguinte maneira,
sem que haja prejuízo semântico ou alteração de
sentido: “Você também gosta de fazer festa no seu
aniversário?”.

8.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa cuja palavra destacada está correta
em relação ao contexto e ao sinônimo dentro dos
parênteses.
(A)

O ladrão esfaqueou sua vítima com uma adarga.
(arma branca)

(B)

O legista dessecou o cadáver. (cortar)

(C)

O delegado autuou o suspeito. (processar)

(D)

Aquele rio está completamente torvo. (escuro)

(E)

O submarino emergiu. (mergulhar)

Leia os trechos abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que preenche correta e respectivamente as
lacunas.
I.

Quando ele __________ os quadros, nós iremos à
galeria.

II.

Se eles se __________, o filho não estaria com
tantos problemas na escola.

III.

Vou estudar para que eu não __________ de ajuda.

(A)

I. expor/ II. precaverem/ III. precisa

(B)

I. expor/ II. precavissem/ III. precisasse

(C)

I. expuser/ II. precavirem/ III. precisaria

(D)

I. expuser/ II. precavessem/ III. precise

(E)

I. expor/ II. precavierem/ III. precisara

O trecho “Tem mais cachorro, quente?” pode ser
reescrito da seguinte maneira, sem que haja prejuízo
semântico ou alteração de sentido: “Tem mais
cachorro-quente?”.
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9.

10.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
em relação às concordâncias verbal e nominal, assinale a
alternativa correta.
(A)

Não poderiam haver dúvidas em relação ao assunto
da reunião.

(B)

Choveu canivetes depois daquela bronca.

(C)

Ela mesmo fez o trabalho da escola.

(D)

Joana foi à festa meia desarrumada.

(E)

Aquele relógio soou meia-noite e meia.

Leia a oração abaixo.

13.

14.

Assinale a alternativa que apresenta erro ortográfico em
relação ao contexto.
(A)

Estava mal-humorado devido à gripe.

(B)

Não entendia o porquê de tanta briga.

(C)

Mudou o caminho, afim de que pudesse chegar mais
rápido.

(D)

O dia-a-dia
monótono.

(E)

Assistimos a uma sessão de cinema.

do

trabalhador

é

extremamente

Leia a oração abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
que preenche correta e respectivamente as lacunas.

Tenho confiança em você.
Agora __ pouco, eu __ vi __ esquerda daquela esquina.
Assinale a alternativa cujo termo destacado não exerce a
mesma função sintática que “em você”.
(A)

Agiu favoravelmente ao réu.

(B)

Drogas são prejudiciais à saúde.

(C)

Maria tem orgulho do filho.

(D)

Entregou a carta à namorada.

(E)

José estava consciente de tudo.
15.

11.

12.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
em relação à ocorrência ou não do acento indicativo da
crase, assinale a alternativa incorreta.

(A)

há/ a/ à

(B)

a/ à/ a

(C)

a/ a/ a

(D)

há/ a/ a

(E)

a/ a/ à

Assinale a alternativa cuja segunda palavra não deriva da
primeira.
(A)

Breve – abreviar.

(B)

Tabula – tabuleiro.

(A)

Assistimos à peça de humor que está em cartaz.

(C)

Dente – previdente.

(B)

Fico cada vez mais cansado, à medida que o tempo
passa.

(D)

Pé – pontapé.

(E)

Corpo – corpanzil.

(C)

Ela me disse que gostaria de comer uma pizza à
moda italiana.

(D)

Todas as informações foram solicitadas à diretora.

(E)

Refiro-me à funcionária antiga, e não aquela
contratada recentemente.

RACIOCÍNIO LÓGICO
16.

Leia a oração abaixo.
Depois de muito sofrimento, ele finalmente descansou.
Assinale a alternativa que apresenta a mesma figura de
linguagem da oração acima.
(A)

A chave do problema foi encontrada.

(B)

Machucou a batata da perna ao fazer um movimento
brusco.

com

dúvidas.

(A)

todo adolescente fica com dúvidas.

(B)

nenhum adolescente fica com dúvidas.

(C)

quem pergunta não fica com dúvidas.

(D)

quem fica com dúvidas é adolescente.

(E)

algum adolescente não fica com dúvidas.

Nenhum

Quando ouviu a explosão, saiu para fora do
apartamento, boquiaberto.

Se Lourdes é mãe de Bruna, então Fátima é irmã de
Bruna. Fátima não é irmã de Bruna. Se Lourdes não é
irmã de Bruna, então Lourdes é mãe de Bruna. Logo,

(D)

Aquela mulher é desprovida de beleza.

(A)

Lourdes é irmã de Fátima e é mãe de Bruna.

(E)

Meu filho quase morreu de estudar.

(B)

Lourdes não é mãe de Bruna ou não é irmã de
Fátima.

(C)

Lourdes é mãe de Bruna ou não é irmã de Bruna.

(D)

Lourdes é mãe de Fátima e é mãe de Bruna.

(E)

Lourdes é mãe de Bruna e não é irmã de Fátima.

(C)
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17.

Quem não pergunta fica
adolescente pergunta. Logo,

4

18.

19.

Em uma sala de espera de um centro médico há 3
pessoas – João, José e Joaquim – um deles é engenheiro,
o outro advogado e o outro policial. Um deles vai passar
no cardiologista, o outro no urologista e o outro no
oftalmologista. Sabe-se que João é policial; Joaquim vai
passar no cardiologista e José não é advogado e nem vai
passar no oftalmologista. Logo, quem vai passar no
cardiologista,
oftalmologista
e
urologista
são,
respectivamente, o
(A)

engenheiro, o advogado e o policial.

(B)

policial, o engenheiro e o advogado.

(C)

advogado, o engenheiro e o policial.

(D)

policial, o advogado e o engenheiro.

(E)

advogado, o policial e o engenheiro.

23.

Dizer que não é verdade que a melancia é vermelha e o
tomate é verde é logicamente equivalente a dizer que é
verdade que
(A)

20.

22.

se a melancia não é vermelha, então o tomate não é
verde.

(B)

a melancia não é vermelha ou o tomate não é verde.

(C)

a melancia não é vermelha e o tomate não é verde.

(D)

se a melancia não é vermelha, então o tomate é
verde.

(E)

a melancia é vermelha ou o tomate não é verde.

24.

Assinale a alternativa que substitui corretamente o ponto
de interrogação na sequência abaixo.
51, 61, 153, 183, 459, 549, ?

21.
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(A)

627.

(B)

787.

(C)

957.

(D)

1377.

(E)

1647.

Em uma biblioteca, toda história é interessante. Todo livro,
se não tem mapas, tem história, ou tem poemas. Ora, não
há mapas e não há poemas que não sejam interessantes.
Portanto, tem-se que, necessariamente,
(A)

todo interessante é livro.

(B)

todo interessante é mapa ou poema.

(C)

todo livro é interessante.

(D)

algum mapa é poema.

(E)

alguma história é mapa.

25.

Considere a seguinte proposição: “Na família Silva, o
genro torce para o time A ou não torce para o time A”. Do
ponto de vista lógico, a afirmação da proposição
caracteriza
(A)

um silogismo.

(B)

uma equivalência.

(C)

uma contingência.

(D)

uma tautologia.

(E)

uma contradição.

Considerando a série numérica correspondente à posição
das letras do alfabeto (26 letras), ou seja, A ocupa a 1ª
posição, B ocupa a 2ª e assim por diante. Desse modo,
assinale a alternativa que apresenta as letras que ocupam
as posições em que o número é primo.
(A)

C, G, L, R, W

(B)

G, K, M, U, W

(C)

E, G, K, M, Q

(D)

G, M, Q, U, W

(E)

C, G, M, S, U

Todo gato é egoísta. Algum gato é branco. Logo,
(A)

algum branco é egoísta.

(B)

todo branco é egoísta.

(C)

todo branco é gato.

(D)

todo egoísta é gato.

(E)

nenhum branco é egoísta.

Assinale a alternativa que completa a série abaixo
corretamente.
4, 7, 11, 18, 29, ___
(A)

35.

(B)

38.

(C)

42.

(D)

43.

(E)

47.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26.

De acordo com a Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências sobre o
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, analise as
assertivas abaixo.
I.

II.

III.

Os Estados, Municípios, outras instituições
governamentais e não governamentais não poderão
atuar complementarmente no custeio e execução
das ações.

I e II, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

II, apenas.

(E)

I, II e III.

seus limites geográficos.

II.

população usuária das ações e serviços.

III.

rol de ações e serviços que serão ofertados.

IV.

respectivas
responsabilidades,
critérios
de
acessibilidade e escala para conformação dos serviços.

É correto o que está contido em

O SUS promoverá a articulação do Subsistema
instituído pela Lei nº 8.080/90 com os órgãos
responsáveis pela Política Indígena do País.

(A)

De acordo com o Decreto nº 7.508/11, os entes
federativos definirão os seguintes elementos em relação
às Regiões de Saúde:
I.

Caberá à União, com seus recursos próprios,
financiar o Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena.

É correto o que se afirma em

27.

28.

29.

(A)

I e II, apenas.

(B)

I e IV, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

I, II, III e IV.

(E)

II, apenas.

De acordo com a Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do Sistema Único
de Saúde (SUS), e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde e dá outras providências, assinale a alternativa
incorreta.
(A)

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 7 (sete)
anos com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde nos
níveis correspondentes, convocada pelo Poder
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo
Conselho de Saúde.

(B)

O Conselho de Saúde, em caráter permanente e
deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários, atua na
formulação de estratégias e no controle da execução
da política de saúde na instância correspondente,
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros,
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do
poder legalmente constituído em cada esfera do
governo.

(C)

O atendimento e a internação domiciliares só
poderão ser realizados por indicação médica, com
expressa concordância do paciente e de sua família.

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais
de
Saúde
(Conasems)
terão
representação no Conselho Nacional de Saúde.

(D)

(A)
(B)

V/ V/ F
V/ F/ V

A representação dos usuários nos Conselhos de
Saúde e Conferências será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.

(E)

(C)

F/ F/ V

(D)

F/ F/ F

As Conferências de Saúde e os Conselhos de
Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento próprio,
aprovadas pelo respectivo conselho.

(E)

V/ V/ V

De acordo com a Lei nº 10.424/02, são estabelecidos, no
âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento
domiciliar e a internação domiciliar. Sobre o assunto,
marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( )

Na modalidade de assistência de atendimento e
internação domiciliares incluem-se, principalmente,
os procedimentos médicos, de enfermagem,
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência
social, entre outros necessários ao cuidado integral
dos pacientes em seu domicílio.

( )

O atendimento e a internação domiciliares serão
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e
reabilitadora.

( )
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30.

De acordo com a Lei nº 8.080/90, à direção nacional do
Sistema Único da Saúde (SUS) compete, entre outros,
I.

formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e
nutrição.

II.

participar na formulação e na implementação apenas
das políticas de controle das agressões ao meio
ambiente e de saneamento básico.

III.

participar da definição de normas e mecanismos de
controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio
ambiente ou dele decorrentes, que tenham
repercussão na saúde humana.

33.

É correto o que está contido em

31.

(A)

I e II, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

I, II e III.

(E)

I, apenas.

Em relação ao Pacto pela Saúde, analise as assertivas
abaixo.
I.

A elaboração e implantação da Política Nacional de
Promoção da Saúde deve enfatizar a adoção de
hábitos saudáveis por parte da população.

II.

Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS
como sistema público universal garantidor desse
direito é uma das prioridades do Pacto em Defesa
do SUS.

III.

O Pacto de Gestão do SUS tem como objetivo
centralizar as atribuições do Ministério da Saúde,
excluindo de responsabilidade os Estados e os
municípios, bem como a burocratização dos
processos normativos.

34.

De acordo com a Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde, assinale a alternativa que não
apresenta uma responsabilidade estadual na educação na
saúde.
(A)

Desenvolver ações e estruturas formais de
educação técnica em saúde com capacidade de
execução descentralizada no âmbito do Distrito
Federal.

(B)

Articular o processo de vinculação dos municípios às
referências para o seu processo de formação e
desenvolvimento.

(C)

Desenvolver ações e estruturas formais de
educação técnica em saúde com capacidade de
execução descentralizada no âmbito estadual.

(D)

Formular e promover a gestão da educação
permanente em saúde e processos relativos a esta,
orientados pela integralidade da atenção à saúde,
criando, quando for o caso, estruturas de
coordenação e de execução da política de formação
e
desenvolvimento,
participando
no
seu
financiamento.

(E)

Fortalecer a articulação com os municípios e entre
estes
para
processos
de
educação
e
desenvolvimento de trabalhadores para o SUS.

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de
ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que
(A)

tem o objetivo de desenvolver uma atenção
setorizada que impacte na situação de saúde e
autonomia das pessoas e nos determinantes e
condicionantes de saúde dos particulares.

(B)

abrange a promoção e a proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento,
a reabilitação, redução de danos e a manutenção da
saúde.

(C)

É desenvolvida por meio do exercício de práticas de
cuidado e gestão, seletivas e restritivas.

(D)

Desenvolve-se sob forma de trabalhos individuais,
dirigidos a populações de territórios indistintos, pelas
quais assume a responsabilidade sanitária.

(E)

utiliza-se de um modelo padrão de território e
populações, a ser considerada em todas as
aplicações de suas atividades, simplificando o
trabalho da Atenção Base.

É correto o que se afirma em

32.
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(A)

I, apenas.

(B)

III, apenas.

(C)

I e II, apenas.

(D)

I e III, apenas.

(E)

I, II e III.

São objetivos específicos
Promoção à Saúde, exceto:

da

Política

Nacional

de

(A)

contribuir para o aumento da resolubilidade do
Sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e
segurança das ações de promoção da saúde.

(B)

estimular alternativas inovadoras e socialmente
inclusivas/contributivas no âmbito das ações de
promoção da saúde.

(C)

ampliar os processos de integração baseados na
cooperação, solidariedade e gestão democrática.

(D)

contribuir para a diminuição da burocratização do
Sistema, garantindo maior qualidade, eficácia,
eficiência e segurança das ações de promoção da
saúde.

(E)

favorecer a preservação do meio ambiente e a
promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.
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35.

Leia o trecho abaixo, em relação à Lei nº 6.259, Artigo 8º,
a respeito da notificação compulsória de doenças, e, em
seguida, assinale a alternativa que preenche correta e
respectivamente as lacunas.

38.

É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária
local a ocorrência de fato, comprovado ou presumível, de
caso de doença _________, sendo obrigatória a médicos
e outros profissionais de saúde no exercício da profissão,
bem como aos responsáveis por organizações e
estabelecimentos públicos e particulares de __________ e
ensino a notificação de casos suspeitos ou confirmados
das doenças relacionadas em conformidade com o artigo
7º.

36.

Constituem monopólio da União, exceto
(A)

a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás
natural e outros hidrocarbonetos fluídos.

(B)

a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro.

(C)

transporte marítimo do petróleo bruto de origem
nacional produzido no país, bem como o transporte
por meio de conduto, de petróleo bruto, seus
derivados e gás natural de qualquer origem.

(D)

importação e exportação dos produtos e derivados
básicos resultantes das atividades de refinação do
petróleo nacional ou estrangeiro.

(E)

comercialização,
radioisótopos.

e

produção

dos

(A)

transmissível/ saúde

(B)

infecciosa/ saneamento

(C)

sexual/ psiquiatria

Sobre o direito à saúde previsto na Constituição Federal,
assinale a alternativa incorreta.

(D)

infecciosa/ saúde

(A)

(E)

transmissível/ psiquiatria

Os gestores locais do sistema único de saúde
poderão admitir agentes comunitários de saúde e
agentes de combate às endemias por meio de
processo seletivo público, de acordo com a natureza
e complexidade de suas atribuições e requisitos
específicos para sua atuação.

(B)

Lei federal disporá sobre o regime jurídico, piso
salarial profissional nacional, as diretrizes para os
Planos de Carreira e a regulamentação das
atividades de agente comunitário de saúde e agente
de combate às endemias.

(C)

Compete à União, nos termos da lei, prestar
assistência financeira complementar aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, para
cumprimento do referido piso salarial.

(D)

Além de outras hipóteses constitucionais, o servidor
que exerça funções equivalentes às de agente
comunitário de saúde ou de agente de combate às
endemias poderá perder o cargo em caso de
descumprimento dos requisitos específicos, fixados
em lei, para o seu exercício.

(E)

É permitida a destinação de recursos públicos para
auxílios ou subvenções às instituições privadas com
fins lucrativos.

39.

Com base na lei que regula o procedimento administrativo
em âmbito federal, analise as assertivas abaixo.
I.

Órgão é unidade de atuação, desprovida de
personalidade jurídica, integrante da estrutura da
Administração direta, mas de impossível existência
na Administração indireta.

II.

No processo administrativo, admite-se aplicação
retroativa de nova interpretação da norma
administrativa.

III.

O processo administrativo, sem prejuízo da atuação
dos interessados, será impulsionado de ofício.

IV.

São capazes, para fins de processo administrativo,
os maiores de 18 anos.

É correto o que se afirma em

37.

utilização

(A)

I, II, III e IV.

(B)

I, II e IV, apenas.

(C)

IV, apenas.

(D)

III e IV, apenas.

(E)

I e III, apenas.

40.

Correlacione a característica com a respectiva forma de
invalidação dos atos administrativos e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
1.

Anulação.

( )

2.

Revogação.

( )

3.

Convalidação.

( )

(A)

1/ 2/ 3

(B)

2/ 3/ 1

(C)

3/ 2/ 1

(D)

1/ 3/ 2

(E)

2/ 1/ 3

Ato administrativo eivado de
vício de legalidade.
Ato
administrativo
que
apresenta defeito sanável.
Ato
administrativo
inconveniente ou inoportuno.
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Acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária,
conforme previsto na Constituição Federal, assinale a
alternativa correta.
(A)

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional,
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas
da União.

(B)

É permitida a criação de Tribunais, Conselhos ou
órgãos de Contas Municipais.

(C)

A fiscalização financeira exercida pelo Tribunal de
Contas da União não abrange as empresas públicas
e sociedades de economia mista por serem pessoas
jurídicas de direito privado.

(D)

Compete ao Senado Federal fiscalizar as contas
nacionais das empresas supranacionais de cujo
capital social a União participe, de forma direta ou
indireta, nos termos do tratado constitutivo.

(E)

Compete à Câmara dos Deputados apreciar as
contas prestadas anualmente pelo Presidente da
República, mediante parecer prévio que deverá ser
elaborado em 60 dias, a contar de seu recebimento.
8

41.

42.

Assinale a alternativa que apresenta um direito
constitucionalmente assegurado aos trabalhadores.
(A)

A participação do trabalhador nos lucros ou
resultados da empresa é vinculada à sua
remuneração.

(B)

Remuneração do trabalho noturno igual à do diurno.

(C)

43.

Assinale a alternativa que, conforme a Constituição
Federal e sua interpretação jurisprudencial, apresenta
uma resposta em consonância com os direitos e garantias
fundamentais.
(A)

Remuneração do serviço extraordinário superior, no
mínimo, em 25% (vinte cinco por cento) à do normal.

Viola a Constituição Federal o estabelecimento de
remuneração inferior ao salário mínimo para as
praças prestadoras de serviço militar inicial.

(B)

(D)

Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração de 120 (cento e vinte) dias.

O limite de idade para inscrição em concurso público
viola, em qualquer hipótese, a Constituição Federal.

(C)

(E)

Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço,
sendo, no mínimo, de 10 (dez) dias, nos termos da
lei.

O Supremo Tribunal Federal já entendeu que o
direito fundamental à vida ou dignidade da pessoa
humana são violados por pesquisas envolvendo
células-tronco embrionárias.

(D)

O princípio constitucional da liberdade associativa é
ofendido diretamente com a obrigatoriedade de visto
de advogado para o registro de atos constitutivos de
pessoas jurídicas, conforme já decidiu o Supremo
Tribunal Federal.

(E)

São inafiançáveis os crimes de racismo, ação de
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado democrático, a prática da
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismos.

Conforme as disposições constitucionais sobre o meio
ambiente, analise as assertivas abaixo.
I.

Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado
a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo
com a solução técnica exigida pelo órgão público
competente na forma da lei.

II.

As condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores pessoas
físicas a sanções penais e administrativas
independentemente da obrigação de reparar os
danos causados, mas não as pessoas jurídicas
devido a sua natureza jurídica.

III.

São patrimônio nacional, conforme a Constituição
Federal, a Floresta Amazônica brasileira, a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Matogrossense e a Zona Costeira.

IV.

São indisponíveis as terras
arrecadadas
pelos
Estados,
discriminatórias, necessárias à
ecossistemas naturais.

devolutas ou
por
ações
proteção dos

44.

Acerca do conceito de servidor público do Código Penal,
analise as assertivas abaixo.
I.

O crime é funcional próprio quando, faltando a
qualidade de agente público, o fato passa a ser
considerado um indiferente penal, ou seja, a prática
por pessoa não considerada servidor público implica
uma atipicidade absoluta.

II.

O Código Penal traz aumento de pena de terça parte
quando os autores dos crimes funcionais forem
ocupantes de cargo em comissão, função de direção
ou assessoramento de órgão da Administração
Direta, sociedade de economia mista, empresa
pública e fundação pública, mas não quando o
agente for servidor de autarquia.

III.

Para o Código Penal, os empregados públicos não
podem ser considerados funcionários públicos para
fins penais.

É correto o que se afirma em
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(A)

I e II, apenas.

(B)

II, apenas.

(C)

I, apenas.

(D)

II e IV, apenas.

(E)

I, II, III e IV.

É correto o que se afirma em
(A)

I, II e III.

(B)

I e II, apenas.

(C)

II, apenas.

(D)

I, apenas.

(E)

III, apenas.
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45.

Analise as condutas delitivas abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta os respectivos crimes
contra a Administração Pública.
1.

2.

3.

4.

46.

47.

48.

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.
Desviar o funcionário público dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de
que tem posse em razão do cargo.
Subtrair o funcionário público, embora não tendo a
posse do dinheiro, valor ou bem, em proveito próprio
ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe
proporciona a qualidade de funcionário.

49.

Concorrer o funcionário público, embora não tendo a
posse do dinheiro, para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valor ou bem valendo-se
de facilidade que lhe proporciona a qualidade de
funcionário.

Não cessará, para os menores, a incapacidade
(A)

pelo exercício de emprego público efetivo.

(B)

pela colação de grau em curso de ensino superior.

(C)

pelo estabelecimento civil ou comercial ainda que
não resulte em economia própria do menor.

(D)

pelo casamento.

(E)

pela concessão dos pais mediante instrumento
público.

Acerca do domicílio civil, assinale a alternativa incorreta.
(A)

Se a pessoa natural tiver diversas residências onde,
alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu
qualquer delas.

(B)

Muda-se o domicílio com a transferência da
residência e intenção manifesta de mudar.

(A)

Peculato/ peculato/ peculato/ concussão.

(C)

O domicílio da União é o Distrito Federal.

(B)

Peculato/ peculato/ peculato/ peculato.

(D)

(C)

Corrupção passiva/ peculato/ furto/ concussão.

O preso possui domicílio necessário no lugar em que
cumprir sentença.

(D)

Peculato/ peculato/ furto/ peculato.

(E)

(E)

Peculato/ emprego irregular de verbas ou rendas
públicas/ peculato/ concussão.

Os contratantes jamais poderão, nos contratos
escritos, especificar domicílio onde exercitem ou
cumpram os direitos e obrigações deles resultantes.

Acerca do contrato de prestação de serviços, marque V
para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( )

No contrato de prestação de serviço, quando
qualquer das partes não souber ler nem escrever, o
instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito
por duas testemunhas.

( )

Conta-se no prazo do contrato o tempo em que o
prestador de serviços, por culpa sua, deixou de
servir.

( )

Não havendo prazo estipulado, nem se podendo
inferir da natureza do contrato ou do costume do
lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante
prévio aviso, pode resolver o contrato.

( )

Findo o contrato, o prestador de serviço tem direito a
exigir da outra parte a declaração de que o contrato
está findo.

50.

Acerca do conflito de leis no tempo e no espaço, analise
as assertivas abaixo.
I.

Não se destinando à vigência temporária, a lei terá
vigência até que outra a modifique ou revogue.

II.

Lei
posterior
revoga
a
anterior
quando
expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a
matéria de que tratava a lei anterior.

III.

A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou
especiais a par das já existentes, revoga e modifica
a anterior.

IV.

Salvo disposição contrária, a lei revogada não se
restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

É correto o que se afirma em
(A)

I, II, III e IV.

(B)

I e IV, apenas.
IV, apenas.

(A)

V/ V/ V/ V

(C)

(B)

V/ F/ V/ V

(D)

I, II e IV, apenas.

(C)

V/ F/ V/ F

(E)

I e II, apenas.

(D)

F/ F/ F/ F

(E)

V/ V/ F/ V

São pessoas jurídicas de direito público, exceto:
(A)

o município.

(B)

as autarquias.

(C)

as associações públicas.

(D)

os partidos políticos.

(E)

os territórios.
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54.

INFORMÁTICA BÁSICA
51.

Em relação às configurações do navegador Google
Chrome, analise as assertivas abaixo.
I.

Para acessar as configurações do Google Chrome é
necessário clicar no botão Personalizar e Controlar o
Google Chrome, cujo ícone é

.

II.

Quando da configuração da página inicial do Google
Chrome, não é possível determinar que ela seja a
página “Nova Guia” do navegador.

III.

É possível configurar o Google Chrome para abrir
como página inicial as páginas abertas na última vez
que ele foi executado.

É correto o que se afirma em

52.

53.

11

(A)

II e III, apenas.

(B)

I e III, apenas.

(C)

I, apenas.

(D)

III, apenas.

(E)

I, II e III.

55.

Um usuário abriu uma planilha em branco no Microsoft
Office Excel XP. Na célula A1, ele escreveu a data
10/01/2012. Bruna desiste de usar essa data, seleciona a
célula A1 e apaga o conteúdo (comando DELETE). Em
seguida, ele escreveu o número 234 na mesma célula A1.
Assinale a alternativa que apresenta o que aparecerá na
célula A1.

Quanto ao processo de quarentena, que alguns softwares
antivírus oferecem, é correto afirmar que
(A)

quarentena é uma área separada em um disco
rígido.

(B)

apesar de isolar os arquivos, a quarentena não
consegue impedir que outros arquivos sejam
infectados pelo software suspeito.

(C)

somente o software antivírus tem a capacidade de
colocar um software suspeito em quarentena.

(D)

após determinado tempo, os arquivos
quarentena são eliminados automaticamente.

(E)

arquivos em quarentena sempre são eliminados do
computador, já que não existe solução para o
problema deles (infecção).

em

Quanto às configurações de aparência do Microsoft
Windows 7, é correto afirmar que
(A)

quando da utilização dos temas de aparência e
sons, é possível impedir que esses temas alterem os
ícones da área de trabalho.

(B)

somente é possível utilizar temas de aparência e
sons que já estejam incorporados ao Microsoft
Windows 7 durante a instalação.

(C)

não é possível eliminar a apresentação do ícone da
Lixeira na área de trabalho.

(D)

no Microsoft Windows 7 somente é possível acessar
as pastas dos discos por meio do botão existente na
Barra de Tarefas.

(E)

a proteção de tela do Microsoft Windows 7 é padrão
e não pode ser alterada pelo usuário.

(A)

Aparecerá o número digitado (234).

(B)

Aparecerá uma mensagem indicando que a célula
A1 sempre deve possuir um texto.

(C)

Aparecerá uma data.

(D)

Aparecerá um valor correspondente a um horário.

(A)

(E)

Não aparecerá nada, porque a célula teve o seu
conteúdo apagado anteriormente.

no catálogo de endereços do Microsoft Outlook
Express é possível criar somente novos contatos.

(B)

um contato só pode fazer parte de um único grupo
de endereços de correio eletrônico no Microsoft
Outlook Express.

Em relação aos conceitos básicos da Internet, é correto
afirmar que

(C)

o catálogo de endereços do Microsoft Outlook
Express só permite que sejam registrados o nome e
o endereço de correio eletrônico do contato.

(A)

a Internet é uma ferramenta de pesquisa que
fornece acesso somente a informações locais.

(D)

(B)

os Provedores de Acesso são aquelas empresas
que são donas da Internet, podendo decidir quando
desligar todos os serviços da Internet.

é possível acrescentar mais do que um endereço de
correio eletrônico para um mesmo contato do
catálogo de endereços do Microsoft Outlook
Express.

(E)

o catálogo de endereços do Microsoft Outlook
Express só permite que sejam acrescentados, no
máximo, 40 contatos.

(C)

na Internet, os computadores pessoais são
conhecidos como servidores e os computadores de
grande porte, que possuem dados e serviços, são
conhecidos como clientes.

(D)

a conexão com a Internet só pode ocorrer por meio
de cabos metálicos ou de fibra óptica.

(E)

a Internet é uma coleção mundial de redes de
computadores interligados.

56.

Quanto ao catálogo de endereços do software de correio
eletrônico Microsoft Outlook Express, é correto afirmar que
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57.

Em relação à criação e exclusão de arquivos e pastas no
sistema operacional Microsoft Windows 7, analise as
assertivas abaixo.

Para excluir um arquivo permanentemente, sem
enviá-lo para a Lixeira, basta clicar no arquivo e
pressionar SHIFT + DELETE.

As margens espelhadas fazem com que todas as
páginas tenham as mesmas configurações de
margens (espelhadas), permitindo uma uniformidade
na formatação.

(B)

Qualquer arquivo excluído de uma unidade flash
USB (por exemplo, um Pen Drive), utilizando o
comando DELETE, é enviado para a Lixeira.

As margens espelhadas permitem que páginas
pares e ímpares possam ter cabeçalhos e rodapés
diferentes umas das outras (como nos livros).

(C)

As margens espelhadas fazem com que a impressão
do documento ocorra sempre do modo frente e
verso, pois elas espelham as páginas do texto.

(D)

As margens espelhadas permitem que o usuário
determine quantas colunas comporão o texto do
documento.

(E)

As margens espelhadas permitem que as páginas
tenham configurações diferentes das margens direita
e esquerda, nas páginas ímpares e pares,
permitindo, com isso, uma configuração para
impressão de livros.

Quando um arquivo ou pasta é excluído do disco
rígido (por intermédio de um comando DELETE) ele
é excluído permanentemente do disco rígido.

II.

É correto o que se afirma em

58.

59.

Assinale a alternativa que apresenta a utilidade de se
configurar as margens do papel como tendo margens
espelhadas.
(A)

I.

III.

60.

(A)

I e III, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I, apenas.

(D)

II, apenas.

(E)

I, II e III.

Sobre os plug-ins dos navegadores de Internet é correto
afirmar que
(A)

o plug-in Silverlight permite que o navegador
execute programas escritos na linguagem de
programação Java.

(B)

o plug-in Flash Player permite que o navegador
visualize
conteúdo
multimídia
criado
para
computadores da Apple (por exemplo, Macintosh).

(C)

caso queira visualizar arquivos do tipo PDF é
possível utilizar o plug-in Acrobat Reader.

(D)

são programas independentes que são executados
pelo navegador quando necessita alguma operação
que não consegue realizar.

(E)

Silverlight é um plug-in criado pela Apple para ser
um concorrente do Acrobat Reader.

Em relação ao compartilhamento de arquivos no Microsoft
Windows 7, analise as assertivas abaixo.
I.

As permissões de compartilhamento sempre são as
mesmas para todos os usuários que se conectam ao
computador.

II.

É possível determinar que os usuários tenham
controle total sobre os arquivos que foram
compartilhados.

III.

É possível diferenciar entre as permissões de leitura
dos arquivos das permissões de alteração dos
arquivos.

É correto o que se afirma em
(A)

I e II, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

II, apenas.

(E)

I, II e III.
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