
Governo do Estado de Rondônia
Secretaria Estadual de Saúde

Concurso Público SESau 2017

INFORMaÇÕES: 

e Tel: (21) 2567-9994 das 09 às 17h
e Internet: www.funrio.org.br 
e E-mail: sesau-ro2017@funrio.org.br

LEIa COM aTENÇÃO aS INSTRuÇÕES
1 - A duração da Prova Objetiva será de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, já incluído o tempo de preenchimento do 

Cartão de Respostas. 
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado. 
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala até que todos tenham finalizado suas 

provas e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito 

(assinalamentos). 
5 - A imagem do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso em www.funrio.org.br na data 

prevista no cronograma. 

INSTRuÇÕES - PROVa OBJETIVa
1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Prova), que contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções de resposta e somente uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais e o cargo escolhido, indicados no cartão de respostas, estão corretos. Se notar 

qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você 
deverá assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão no Caderno de Questões (Prova) é o mesmo do que 
consta em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao 
Chefe de Local.

5 - Cuide de seu Cartão de Respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas 

indicadas seja a correta.
7 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova.  Caso discorde de qualquer 

questão o candidato deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.
8 - Recomendamos aos candidatos que antes de entregarem o caderno de prova e o cartão de resposta irem ao banheiro, 

pois não será permitido após sair da sala que fiquem dentro do local de prova ou utilizarem o banheiro.

aGENDa
e 06/05 e/ou 07/05/2017, Provas Objetivas / Entrega de Títulos (Somente para os cargos de Nível Superior). 
e 09/05/2017, Divulgação dos Exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas.
e 09/05/2017, Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas.
e 12/05/2017, Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
e 13/05 e 15/05/2017, Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas.
e 25/05/2017, Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas.
e 30/05/2017, Relação Preliminar das Notas das Provas Objetivas.
e 31/05 e 01/06/2017, Interposição de Recursos contra a Relação Preliminar das Notas das Provas Objetivas.
e 07/06/2017, Relação Final de Notas das Provas Objetivas.
e 07/06/2017, Relação dos Candidatos que terão os Títulos analisados.
e 21/06/2017, Relação Preliminar das Notas da Avaliação de Títulos.
e 22/06 à 23/06/2017, Interposição de Recursos contra a Relação Preliminar das Notas da Avaliação de Títulos.
e 26/06/2017, Resultado dos Recursos contra a Relação Preliminar das Notas da Avaliação de Títulos.
e 27/06/2017, Relação Final das Notas da Avaliação de Títulos.
e 28/06/2017, Resultado Final do Concurso.
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LÍNGua PORTuGuESa
TEXTO 

aRQuIPÉLaGO DE aBROLHOS

Repita comigo – com sotaque português ou brasileiro, 
tanto faz: “abra os olhos”, “abra os olhos”, “abra os 
olhos”.
Vem daí uma das explicações para o nome do 
arquipélago de Abrolhos: do alerta que os navegadores 
faziam a seus companheiros, sobre os arrecifes do lugar. 
Há quem diga que não é bem assim: que o vocábulo é 
mais antigo e sempre significou rochedo à flor dágua.  
(O Globo, 09/02/2017)

QUESTãO 1
A finalidade desse texto é:

(A) incentivar o turismo em Abrolhos.
(B) explicar como se deve fazer para chegar a Abrolhos.
(C) informar sobre a origem da palavra “abrolhos”.
(D) relatar a história do arquipélago de Abrolhos.
(E) mostrar a beleza do arquipélago de Abrolhos.

QUESTãO 2
A palavra “arquipélago” significa um conjunto de:

(A) peixes.
(B) ilhas.
(C) navios.
(D) marinheiros.
(E) pedras.

QUESTãO 3
A forma plural de “Repita comigo” é:

(A) repitam conosco.
(B) repitam com nós.
(C) repita comigos.
(D) repitam comigo.
(E) repita conosco.

QUESTãO 4
A palavra “sotaque” se refere à maneira de:

(A) escrever uma palavra.
(B) compreender um vocábulo.
(C) ler palavras estrangeiras.
(D) pronunciar palavras de uma língua.
(E) traduzir palavras de uma língua para outra.

QUESTãO 5
Segundo o texto, o nome “abrolhos” provém:

(A) de um aviso de perigo.
(B) de uma maneira portuguesa de pronunciar.
(C) dos nomes de recifes do lugar.
(D) do nome que se dava a alguns peixes.
(E) do alerta para que marinheiros despertassem.

QUESTãO 6
No texto, a expressão “abra os olhos” está entre aspas porque:

(A) se trata de uma expressão antiga.
(B) se refere à língua portuguesa de Portugal.
(C) era uma maneira brasileira de falar
(D) representava um grito dos marinheiros.
(E) copia uma frase dita por alguém.

QUESTãO 7
 “Vem daí...”; o termo “daí” se refere:

(A) ao local do arquipélago.
(B) aos tempos antigos.
(C) à expressão citada antes.
(D) ao título do texto.
(E) à maneira de falar dos marinheiros.

QUESTãO 8
 “Vem daí uma das explicações....”; ao dizer que se trata de 
“uma das explicações”, o autor do texto quer informar que:

(A) essa é a única explicação possível.
(B) há outras maneiras de explicar a designação.
(C) essa é a explicação mais antiga.
(D) essa é a explicação mais correta.
(E) há outras maneiras erradas de explicar a mesma palavra.

QUESTãO 9
 “...sobre os arrecifes do lugar”. O  termo “sobre” pode ser 
corretamente substituído por:

(A) acima.
(B) encima.
(C) a respeito de.
(D) abaixo.
(E) no meio de.

QUESTãO 10
Entre as palavras abaixo, retiradas do último período do texto, 
aquela que é variável é:

(A) quem.
(B) que.
(C) bem.
(D) antigo.
(E) assim.
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HISTÓRIa E GEOGRaFIa DO  
ESTaDO DE RONDÔNIa

QUESTãO 11
O Estado de Rondônia foi criado pela Lei Complementar 41, 
assinada pelo então presidente João Figueiredo, em 22 de 
dezembro de:

(A) 1961.
(B) 1964.
(C) 1975.
(D) 1981.
(E) 1988.

QUESTãO 12
O primeiro ciclo econômico expressivo da história de Rondônia 
pode ser apontado como o que, no século XX, decorre:

(A) da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
(B) da construção da Rodovia BR-364.
(C) do primeiro ciclo da borracha.
(D) do ciclo do garimpo de diamante.
(E) do ciclo do garimpo de ouro.

QUESTãO 13
São rios importantes que cortam o Estado de Rondônia, 
EXCETO:

(A) rio Guaporé.
(B) rio Mamoré.
(C) rio Tocantins.
(D) rio Ji-Paraná.
(E) rio Madeira.

QUESTãO 14
Entre os principais grupos indígenas existentes no estado NÃO 
encontramos:

(A) Suruí.
(B) Tupinambá.
(C)  Gavião.
(D)  Cinta Larga.
(E)  Pakaas Nova.  

QUESTãO 15
O estado de Rondônia localiza-se na seguinte região de nosso 
país:

(A) Norte.
(B) Nordeste.
(C) Centro-Oeste.
(D) Sudeste.
(E) Sul.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

aTENÇÃO: 
as próximas 10 questões têm por base o Estatuto do 
Servidor do Estado (Lei Complementar 68, de 1992) e 
suas alterações.

QUESTãO 16
A pessoa legalmente investida em cargo público é o:

(A) ente público.
(B) servidor público.
(C) funcionário público.
(D) funcionário privado.
(E) servidor privado.

QUESTãO 17
Os requisitos básicos para investidura em cargo público NÃO 
incluem:

(A) a nacionalidade brasileira.
(B) o gozo dos direitos políticos.
(C) a quitação com as obrigações militares e eleitorais.
(D) o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
(E) a idade mínima de vinte e cinco anos.

QUESTãO 18
O concurso público tem validade de até:

(A) um ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual 
período.

(B) um ano, podendo ser prorrogado duas vezes, por igual 
período.

(C) dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por 
igual período.

(D) dois anos, podendo ser prorrogado duas vezes, por igual 
período.

(E) três anos, podendo ser prorrogado por até um ano.

QUESTãO 19
O Servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo 
fica sujeito a um período de estágio probatório de ___ anos, 
com o objetivo de avaliar seu desempenho visando a sua 
confirmação ou não no cargo para o qual foi nomeado.

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) 6 meses.
(B) 1 ano.
(C) 2 anos.
(D) 3 anos.
(E) 5 anos.
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QUESTãO 20
NÃO é requisito básico a ser apurado no estágio probatório: 

(A) assiduidade.
(B) pontualidade.
(C) disciplina.
(D) auto-satisfação.
(E) responsabilidade.

QUESTãO 21
O servidor habilitado em concurso público e empossado em 
cargo de provimento efetivo adquire, ao completar 02 (dois) 
anos de efetivo exercício, _____ no serviço público.

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) estabilidade.
(B) reversibilidade.
(C) readaptação.
(D) imunidade.
(E) inimputabilidade.

QUESTãO 22
Além do vencimento, podem ser pagas ao servidor as seguintes 
vantagens, EXCETO: 

(A) indenizações.
(B) auxílios.
(C) adicionais.
(D) gratificações.
(E) recompensas.

QUESTãO 23
São deveres do servidor, entre outros, EXCETO: 

(A) assiduidade e pontualidade.
(B) urbanidade.
(C) deslealdade às instituições a que não servir.
(D) observância das normas legais e regulamentares.
(E) obediência às ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais.

QUESTãO 24
Ao servidor NÃO é proibido: 

(A) ausentar-se do serviço durante o expediente com prévia 
autorização do chefe imediato.

(B) retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, 
qualquer documento ou objeto da repartição.

(C) recusar fé a documentos públicos.
(D) opor resistência injustificada ao andamento de documento 

e processo ou execução de serviços.
(E) promover manifestações de apreço ou desapreço no 

recinto da repartição.

QUESTãO 25
Avalie se é proibido ao servidor:

I. receber propina, comissão, presente ou vantagem de 
qualquer espécie, em razão de suas atribuições.

II. aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado 
estrangeiro.

III. praticar usura sob qualquer de suas formas.
IV. deixar de pagar dívidas ou pensões a que esteja obrigado 

em virtude de decisão judicial.

São de fato proibidas as ações:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTãO 26
Observe os primeiros cinco termos da seguinte sequência:   
5, 9, 13, 17, 21, ...

O próximo termo é o:

(A) 23.
(B) 24.
(C) 25.
(D) 26.
(E) 27.

QUESTãO 27
Numa urna há 24 bolas azuis, 14 bolas brancas, 15 bolas 
amarelas, 6 bolas pretas e 12 bolas vermelhas. Se uma bola 
for sorteada dessa urna, o mais provável é que sua cor seja:

(A) azul.
(B) amarela.
(C) branca.
(D) preta. 
(E) vermelha.

QUESTãO 28
Maria tem 24 anos. Joana tem 6 anos a mais que Maria. Lucia 
é dois anos mais nova que Joana. Neide é um ano mais nova 
que Lucia. A idade de Neide é:

(A) 26.
(B) 27.
(C) 28.
(D) 29.
(E) 30.
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QUESTãO 29
Se hoje é segunda-feira, daqui a um dia será terça-feira e daqui 
a dois dias será quarta-feira. Assim, daqui a trinta dias será:

(A) segunda-feira.
(B) terça-feira.
(C) quarta-feira.
(D) quinta-feira.
(E) sexta-feira.

QUESTãO 30
Se não é verdade que Mariana é irmã de Suzana ou prima de 
Tatiana então é verdade que:

(A) Mariana é irmã de Tatiana.
(B) Mariana não é prima de Suzana.
(C) Suzana é prima ou irmã de Tatiana.
(D) Tatiana não é prima de Suzana.
(E) Mariana não é irmã de Suzana nem é prima de Tatiana.

QUESTãO 31
CARAPAU está para UAPARAC assim como BANANAL está para:

(A) LANANAB.
(B) BALANAL.
(C) LABANAN.
(D) NANALAB.
(E) NALANAB.

QUESTãO 32
Num parque, há três gatos para cada dois esquilos. Se nesse 
parque há 24 esquilos então há a seguinte quantidade de 
gatos:

(A) 12.
(B) 18.
(C) 32.
(D) 36.
(E) 42.

QUESTãO 33
Carlinhos escreveu todos os números inteiros de 103 a 
110. Assim, Carlinhos escreveu a seguinte quantidade de 
algarismos: 

(A) 21.
(B) 22.
(C) 23.
(D) 24.
(E) 25.

QUESTãO 34
Nas três primeiras linhas do quadro abaixo, o número da terceira 
coluna foi obtido dos dois primeiros usando-se a mesma regra.

5 8 13
2 4 4
3 6 9
? 3 12

Se a mesma regra for aplicada à quarta linha, a interrogação 
substitui o número:

(A) 5.
(B) 6.
(C) 7.
(D) 8.
(E) 9.

QUESTãO 35
A soma das idades dos 13 netos de Dona Ofélia é 58. Daqui a 
quatro anos, a soma das idades desses 13 netos será igual a:

(A) 100.
(B) 110.
(C) 112.
(D) 118.
(E) 120.

QUESTãO 36
A bandeira apresentada a seguir é utilizada na navegação marítima.

Essa bandeira indica que a embarcação:

(A) está guinando para boreste.
(B) tem prático a bordo.
(C) está com avaria.
(D) está guinando para bombordo.
(E) necessita de um piloto.

QUESTãO 37
Sobre a atracação de embarcações, analise as afirmativas a seguir.

I. Durante a atividade de atracação, deverão participar, pelo 
menos, duas pessoas em cada espia.

II. Ao amarrar uma embarcação, pode-se combinar, em uma 
mesma direção, cabos de fibra e cabos metálicos.

III. As pessoas que não estiverem envolvidas na operação 
deverão estar afastadas, no mínimo, 30 metros em relação 
ao local da operação.

Está (ão) correta(s):

(A) apenas a afirmativa I.
(B) apenas a afirmativa II.
(C) apenas a afirmativa III.
(D) apenas as afirmativas I e II.
(E) apenas as afirmativas I e III.
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QUESTãO 38
A figura a seguir apresenta um tipo de acesso às embarcações.

 

Esse tipo de acesso é conhecido como:

(A) escada de portaló.
(B) rampa prancha.
(C) escada de marinheiro.
(D) gaiola.
(E) escada balaústre.

QUESTãO 39
As cargas estivadas no convés devem ser imediatamente 
peadas, por meio de cabos, a olhais, que devem ser pintados 
na cor:

(A) preta.
(B) vermelha.
(C) verde.
(D) azul.
(E) amarela.

QUESTãO 40
Para a fixação de contêineres em uma embarcação, é usual 
utilizar na peação:

(A) correntes.
(B) cabos de aço.
(C) fitas de aço.
(D) madeiras.
(E) sacos de ar.

QUESTãO 41
A figura a seguir apresenta diferentes tipos de olhais.

 
         (1)                                    (2)                      (3)

Sobre esses olhais, é correto afirmar que:

(A) o olhal (1) não pode ser utilizado em altas temperaturas.
(B) o olhal (1) é o mais seguro.
(C) o olhal (2) pode ser utilizado em situações em que o laço 

sofre rotações.
(D) o olhal (3) pode ser empregado em contato com 

superfícies abrasivas.
(E) o olhal (3) pode ser empregado em altas temperaturas.

QUESTãO 42
A lista a seguir apresenta os passos a serem seguidos no 
reparo de um casco de fibra de vidro de uma embarcação.

(1) Usar a extremidade de um raspador para abrir a parte 
danificada. Depois, utilize um chanfro macio em cada lado 
do corte. 

(2) Examinar a área para avaliar o dano que o impacto possa 
ter causado. Pode-se usar um instrumento para bater e 
ouvir o som proveniente do dano.  

(3) Quando a resina estiver transbordando, passar um pouco 
de geocoat da cor do barco por cima da depressão.

(4) Deixar o geocoat agir completamente e fazer um 
polimento no reparo. 

(5) Catalisar uma pequena quantidade de resina poliestireno 
e engrossar com vidro cortado. Preencher profundamente 
a camada de gelcoat com a resina engrossada.  

A sequência correta para execução do reparo, do primeiro ao 
último passo, é:

(A) 2, 1, 5, 3 e 4.
(B) 2, 1, 4, 3 e 5.
(C) 1,2, 4, 3 e 5.
(D) 1, 2, 3, 4 e 5.
(E) 5, 1, 2, 3 e 4.
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QUESTãO 43
Sobre a conservação de cascos de embarcações, analise as 
afirmativas a seguir.

I. Pequenos arranhões ou abrasões que não tenham 
danificado o gelcoat podem ser removidos com lixa d’água 
600, além de polimento e cera.

II. Caso o barco fique em vaga molhada, a limpeza do casco 
abaixo da linha d’água deve ser realizada na própria 
locação.

III. As cracas devem ser retiradas com uma espátula de 
madeira para não danificar o gelcoat.

Está (ão) correta(s):

(A) apenas a afirmativa I.
(B) apenas a afirmativa II.
(C) apenas a afirmativa III.
(D) apenas as afirmativas I e II.
(E) apenas as afirmativas I e III.

QUESTãO 44
Os alimentos perecíveis devem ser expostos à temperatura 
ambiente apenas durante o tempo de preparo do alimento, 
para não comprometer sua qualidade higiênico-sanitária. 
Entre os itens abaixo, aquele que pode ser considerado como 
perecível é:

(A) lata de leite em pó.
(B) saco de feijão.
(C) tablete de margarina.
(D) pacote de macarrão.
(E) saco de açúcar.

QUESTãO 45
Uma refeição deve ser acondicionada de forma congelada. 
Desta forma, a temperatura adequada para armazenar esse 
alimento é:

(A) inferior a 4OC.
(B) entre 4OC e 14OC.
(C) entre 14OC e 24OC.
(D) entre 24OC e 34OC.
(E) acima de 34OC.

QUESTãO 46
O seguinte item NÃO constitui um equipamento de proteção 
individual (EPI).

(A) avental.
(B) luvas.
(C) botas.
(D) sabão.
(E) máscara.

 

QUESTãO 47
Na realização de um serviço de limpeza, os materiais nos quais 
só podem ser aplicados panos secos são:

(A) vidros.
(B) plásticos e resinas.
(C) materiais elétricos e eletrônicos.
(D) mármores e pias.
(E) madeira e equipamentos metálicos.

QUESTãO 48
Por questões de higienização, em estabelecimentos onde há 
manipulação de alimentos não é permitido o uso de:

(A) avental.
(B) toalhas de pano.
(C) sabonete líquido.
(D) papel toalha.
(E) detergente neutro.

QUESTãO 49
Os materiais de segurança para salvamento  de embarcações 
envolvem, entre outros, equipamentos salva-vidas e itens de 
primeiros socorros. Um item que, embora recomendável, não 
é de presença obrigatória em uma embarcação é:

(A) a âncora.
(B) a bandeira nacional.
(C) o colete salva-vidas.
(D) o extintor de incêndio.
(E) a capa de chuva.

QUESTãO 50
A fim de impedir que ocorra entupimento dos bicos injetores 
e giglês, o motor de uma embarcação deve ser ligado, pelo 
menos, a cada:

(A) 2 dias.
(B) 15 dias.
(C) 2 meses.
(D) 6 meses.
(E) 12 meses.




