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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	 o	 rascunho	 da	 Folha	 de	 Respostas	 reproduzido	 ao	 final	 deste	 caderno	 APENAS	 para	 marcar	 

o Gabarito.
3.	 Ao	receber	a	Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	o	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“A arte de vencer se aprende nas derrotas.” Simon	Bolívar

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta;
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	
resposta	solicitada	em	cada	questão;

•	 assinale somente uma	alternativa	em	cada	questão.
Sua	resposta	NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões	não	assinaladas	ou	rasuras.	

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	Período	de	Sigilo	–	Não	será	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	de	
decorrida	1	(uma)	hora	do	início	das	provas. O	candidato	não	poderá	levar	o	seu	Caderno	de	Questões	da	Prova	Objetiva.	O	
candidato	deverá	portar	somente	caneta	esferográfica	azul	ou	preta,	fabricada	em	material	transparente	e	lápis	preto.	Caso	
assim	não	proceda,	os	pertences	pessoais	serão	deixados	em	local	indicado	pelos	aplicadores	durante	todo	o	período	de	
permanência	dos	candidatos	no	local	da	prova.	Será	proibido,	durante	a	realização	das	provas,	fazer	uso	ou	portar,	mesmo	
que	 desligados,	 telefone	 celular,	 relógios,	 pagers,	 beep,	 agenda	 eletrônica,	 calculadora,	walkman,	 notebook,	 palmtop,	
gravador,	transmissor	/	receptor	de	mensagens	de	qualquer	tipo	ou	qualquer	outro	equipamento	eletrônico,	além	de	óculos	
escuros,	 boné,	 chapéu,	 gorro,	 lenço	 ou	 similares,	 podendo	 a	 organização	 deste	Concurso	Público	 vetar	 o	 ingresso	 do	
candidato	com	outros	aparelhos	além	dos	anteriormente	citados.	Durante	o	período	de	realização	das	provas,	não	será	
permitida	qualquer	 espécie	 de	 consulta,	 assim	como	não	 será	permitido	o	uso	de	 livros,	 códigos,	manuais,	 impressos,	
anotações	ou	quaisquer	outros	meios.	Será	considerada	nula	a	Folha	de	Respostas	da	Prova	Objetiva	que	estiver	marcada	
ou	 escrita,	 respectivamente,	 a	 lápis,	 bem	 como	 contendo	 qualquer	 forma	 de	 identificação	 ou	 sinal	 distintivo	 (nome,	
pseudônimo,	símbolo,	data,	local,	desenhos	ou	formas)	produzido	pelo	candidato	fora	do	lugar	especificamente	indicado	
para	tal	finalidade.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos  
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 6 de agosto de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	(quatro)	alternativas	de	respostas,	assim	distribuídas:	10	(dez) questões de Português, 
5 (cinco) questões de Informática, 5 (cinco) questões de Saúde Pública no Brasil e  
15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos,	todas	perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO: Leia	o	 texto	a	seguir	para	 responder	às	
questões de 1 a 10.

O	Brasil	registrou	crescimento	exponencial	no	número	de	
mulheres	presas.	Entre	2000	e	2016,	o	encarceramento	
feminino	 passou	 de	 6	 mil	 para	 42.355,	 impactantes	
656%	 de	 aumento.	 Os	 dados	 foram	 compilados	 pelo	
Departamento	 Penitenciário	 Nacional,	 órgão	 ligado	 ao	
Ministério	Extraordinário	 da	Segurança	Pública.	Desse	
total,	metade	tem	até	29	anos	e	62%	dos	crimes	estão	
relacionados	ao	tráfico	de	drogas.

“Há	 um	 crescimento	 industrial	 das	 prisões	 no	 país	 e,	
em	 geral,	 falamos	 dos	 presos	 homens.	 Os	 números	
alarmantes	 mostram	 a	 urgência	 em	 falar	 da	 condição	
da	 mulher	 no	 sistema	 carcerário”,	 afirmou	 Henrique	
Apolinário,	 advogado	 e	 assessor	 do	 programa	 de	
violência	institucional	da	Conectas.

O	Brasil	é	o	quarto	país	que	mais	encarcera	mulheres	
no	mundo	–	atrás	de	Estados	Unidos,	China	e	Rússia.	
Divulgado	 na	 quinta-feira	 (10	 de	 maio),	 o	 relatório	 foi	
retirado	da	página	do	Depen	logo	depois,	apesar	de	o	link	
para	acessá-lo	permanecer	ativo.	Por	nota,	o	Ministério	
“confirma	a	necessidade	de	equilíbrio	entre	a	priorização	
das	políticas	de	alternativas	penais	e	a	construção	e/ou	
reforma	de	unidades	prisionais”	diante	do	crescimento	da	
população	encarcerada.	O	impacto	“afeta	diretamente	a	
possibilidade	de	oferta	de	serviços	adequados,	desde	a	
falta	de	vagas	até	a	oferta	das	assistências.”.

Os	dados	evidenciam	a	superlotação	dos	presídios.	Em	
junho	de	2016,	havia	apenas	27.029	vagas	no	sistema	
prisional para acomodar as mais de 42 mil detentas.

Seguindo	o	parâmetro	do	International	Centre	for	Prision	
Studies,	o	número	de	mulheres	encarceradas	para	cada	
grupo	de	100	mil	habitantes	é	maior	no	estado	de	Mato	
Grosso.	Lá,	são	113	mulheres	presas	para	cada	grupo	
de	100	mil.	A	média	nacional	é	40,6.

Há,	 ainda,	 uma	 disparidade	 entre	 o	 aprisionamento	
de	mulheres	 brancas	 e	 negras.	No	país,	 o	 número	 de	
mulheres	brancas	presas	é	de	40	a	cada	100	mil.	Entre	
as	negras,	o	total	é	de	62	para	cada	100	mil.

Mais	 que	 um	 retrato	 do	 encarceramento	 feminino,	 
o	 levantamento	 enumera	 as	 fragilidades	 do	 sistema.	
Quase	metade	das	mulheres,	45%,	estão	detidas	sem	
julgamento	ou	condenação	–	em	2014,	eram	30,1%.	No	
Amazonas,	 são	 81%;	 em	 Sergipe,	 79%;	 e,	 na	 Bahia,	
71%.	No	Rio	 de	 Janeiro	 e	 em	São	Paulo,	 são	 45%	 e	
41%,	respectivamente.

Na	avaliação	de	especialistas,	a	mudança	na	política	de	
combate	às	drogas,	adotada	em	2006,	foi	o	combustível	
para	 o	 aumento	 das	 prisões	 femininas.	 A	 legislação	
mudou	 o	 jeito	 de	 lidar	 com	 usuários	 e	 traficantes.	
Enquanto	 o	 usuário	 tem	 pena	 alternativa	 ao	 invés	 de	
ser	preso,	o	traficante	é	punido	com	prisão	–	na	prática,	
afirmam,	 todos	os	casos	passaram	a	ser	enquadrados	
como	 tráfico.	 “A	 legislação	 é	 imprecisa,	 e	 usuárias	 ou	
mulheres	 em	 posições	 marginais	 no	 tráfico	 acabam	
encarceradas	 como	 traficantes	 em	 vez	 de	 terem	 a	
prisão	 preventiva	 substituída	 pela	medida	 cautelar	 ou,	
em	 última	 instância,	 pela	 domiciliar”	 afirmou	 Roberta	
Canheo,	 pesquisadora	 do	 Instituto	 Terra,	 Trabalho	 e	
Cidadania	no	Programa	Justiça	Sem	Muros.

A	taxa	de	suicídio	entre	presas	é	20	vezes	maior	que	a	
média	nacional.	Muitos	fatores	influenciam	o	sofrimento	
psicológico	atrás	das	grades.	Entre	eles,	está	a	falta	de	
informação	sobre	a	situação	prisional	e	o	tempo	da	pena,	
a	violência	 física	e	emocional	a	que	são	submetidas	e	
o	 abandono	 da	 família	 e	 dos	 amigos.	 “É	 uma	 fonte	
inesgotável	 de	 angústia”,	 disse	 Canheo.	 Em	 nota,	 
o	Depen	afirmou	que	“está	construindo	projeto	específico	
para	 combate	 ao	 suicídio	 de	 mulheres	 nas	 cadeias	
brasileiras,	 incluindo	também	a	população	de	mulheres	
trans.”

O	relatório	mostrou	que	 três	em	cada	quatro	mulheres	
presas	são	mães.	 “As	mulheres	são	arrimo	de	 família.	
O	encarceramento	delas	 impacta	 filhos,	avós”,	afirmou	
Apolinário,	 da	 Conectas.	 E	 há	 ainda	 as	 gestantes.	
Nos	 estados	 de	 Rio	 Grande	 do	 Norte,	 Roraima	 e	
Tocantins	não	existem	celas	ou	dormitórios	adequados	
para	 grávidas.	 E	 apenas	 14%	 das	 unidades	 prisionais	
femininas	 ou	 mistas	 têm	 berçário	 ou	 um	 centro	 de	
referência	 materno-infantil.	 O	 Depen	 afirmou	 que	 tem	
trabalhado	pela	implementação	de	penas	alternativas	e	
monitoramento	eletrônico.

LAZZERI,	Thais.	The Intercept.	Disponível	em:	<https://bit.
ly/2Kp6La8>.	Acesso	em:	22	maio	2018	(fragmento	adaptado).

QUESTÃO 1

De	acordo	com	o	texto,	pode-se	afirmar	que	o	número	de	
presas aumentou porque

A)	 o	número	de	casos	de	tráfico	de	drogas	aumentou	
exponencialmente	no	Brasil,	gerando	um	grande	
contingente	de	novas	detentas.

B)	 o	 Brasil	 é	 o	 quarto	 maior	 país	 que	 encarcera	
mulheres	no	mundo,	graças	ao	efetivo	 trabalho	
de	sua	força	policial	nacional.

C)	 a	alteração	nas	regras	relacionadas	ao	tráfico	e	
ao	uso	de	drogas	sofreu	alteração,	o	que	gerou	o	
incremento	nos	números	de	detentas.

D) a maioria das novas detentas é presa sem o 
devido	 julgamento,	 o	 que	 aumenta	 demais	 o	
número	de	mulheres	enviadas	para	a	prisão.

QUESTÃO 2

O	título	mais	adequado	para	o	texto	é

A)	 O	número	de	mulheres	presas	no	Brasil	é	maior	
do que o de homens.

B)	 O	 Brasil	 possui	 a	 quarta	 maior	 população	
carcerária	do	mundo.

C)	 A	 degradante	 situação	 das	 detentas	 nos	
presídios	brasileiros.

D) Mulheres	 presas:	 taxa	 de	 suicídio	 é	 20	 vezes	
maior,	metade	não	foi	julgada	e	74%	são	mães.

QUESTÃO 3

São	 recursos	 textuais	 utilizados	 pela	 autora	 para	
estruturar	seu	texto,	exceto:

A)	 Ironia.

B)	 Dados	estatísticos.

C)	 Discurso direto.

D) Argumento	de	autoridade.



4

QUESTÃO 4

Com	esse	texto,	a	autora	visa

A)	 noticiar	um	fato	corroborado	por	elementos	reais	
resultantes	de	pesquisas	efetuadas	no	país.

B)	 criticar	o	sistema	carcerário	brasileiro	em	função	
dos	números	de	outros	países.

C)	 debater	sobre	a	condição	em	que	estão	sendo	
presas	as	mulheres	do	Brasil.

D) divulgar	a	opinião	do	veículo	para	o	qual	trabalha	
acerca da realidade das detentas brasileiras.

QUESTÃO 5

As	 palavras	 destacadas	 podem	 ser	 substituídas	 pelas	
que	 estão	 entre	 colchetes,	 com	 as	 devidas	 alterações	
gramaticais,	 sem	 alteração	 do	 sentido	 original	 do	
respectivo	trecho,	exceto	em:

A)	 “As	 mulheres	 são	 arrimo	 de	 família.”	
[SUSTENTO]

B)	 “Os	dados	foram	compilados pelo Departamento 
Penitenciário	Nacional[...]”	[OBTIDOS]

C)	 “O	Brasil	registrou	crescimento	exponencial no 
número	de	mulheres	presas.”	[IMPORTANTE]

D) “Mais que um retrato do encarceramento 
feminino	[...]”	[REPRESENTAÇÃO]

QUESTÃO 6

Releia	o	trecho	a	seguir.

“[...]	 o	 relatório	 foi	 retirado	 da	 página	 do	 Depen	 logo	
depois,	 apesar de	 o	 link	 para	 acessá-lo	 permanecer	
ativo.”

A	locução	destacada	confere	ao	trecho	uma	ideia

A)	 concessiva.

B)	 adversativa.

C)	 explicativa.

D) condicional.

QUESTÃO 7

A	 norma-padrão	 admite	 que,	 em	 algumas	 situações,	 
a	 vírgula	 pode	 ser	 retirada	das	orações	 sem	constituir	
um	desvio	gramatical.

A(s)	 vírgula(s)	 dos	 trechos	 a	 seguir	 pode(m)	 ser	
suprimidas	de	acordo	com	a	norma-padrão,	exceto	em:

A)	 “Por	nota,	o	Ministério	 ‘confirma	a	necessidade	
de	equilíbrio	entre	a	priorização	das	políticas	de	
alternativas	penais	e	a	construção	e/ou	reforma	
de	unidades	prisionais’	[...]”

B)	 “Lá,	são	113	mulheres	presas	para	cada	grupo	
de	100	mil.”

C)	 “Há,	 ainda,	 uma	 disparidade	 entre	 o	
aprisionamento	de	mulheres	brancas	e	negras.”

D) “Os	dados	foram	compilados	pelo	Departamento	
Penitenciário	Nacional,	órgão	ligado	ao	Ministério	
Extraordinário	da	Segurança	Pública.”

QUESTÃO 8

Releia	o	trecho	a	seguir.

“O	Brasil	registrou	crescimento	exponencial	no	número 
de	mulheres	presas.”

As	 palavras	 destacadas	 a	 seguir	 são	acentuadas	 pelo	
mesmo motivo da palavra número,	exceto	em:

A)	 “[...]	todos	os	casos	passaram	a	ser	enquadrados	
como tráfico.”

B)	 “O	 Depen	 afirmou	 que	 tem	 trabalhado	 pela	
implementação	 de	 penas	 alternativas	 e	
monitoramento eletrônico.”

C)	 “As	mulheres	são	arrimo	de	família.”

D) “Seguindo	o	parâmetro	do	International	Centre	
for	Prision	Studies	[...]”

QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir.

“Os dados evidenciam a superlotação	dos	presídios.”

Em	relação	à	palavra	destacada,	considere	as	afirmativas	
a	seguir.

I.	 Trata-se	 de	 uma	 palavra	 formada	 a	 partir	 do	
acréscimo	de	um	sufixo	ao	verbo	“superlotar”.

II.	 Trata-se	de	um	substantivo.

III.	 Tem,	como	sinônimo,	a	palavra	“sobrelotar”.

Estão	corretas	as	afirmativas

A)	 I	e	II,	apenas.

B)	 I	e	III,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas.

D) I,	II	e	III.

QUESTÃO 10

Releia	o	trecho	a	seguir.

“A	taxa	de	suicídio	entre	presas	é	20	vezes	maior	que	a	
média nacional.”

Este	trecho	expõe	uma	ideia

A)	 comparativa.

B)	 concessiva.

C)	 adversativa.

D) aditiva.
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INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

Sobre	 as	 teclas	 de	 atalho	 do	 Microsoft	 Word	 2016,	
considere	as	afirmativas	a	seguir.

I.	 A	tecla	de	atalho	Ctrl	+	E	é	utilizada	para	centralizar	
o	parágrafo	em	que	o	cursor	se	encontra.

II.	 A	tecla	de	atalho	Ctrl	+	Q	é	utilizada	para	alinhar	
à	 esquerda	 o	 parágrafo	 em	 que	 o	 cursor	 se	
encontra.

III.	 A	tecla	de	atalho	Ctrl	+	D	é	utilizada	para	alinhar	à	
direita	o	parágrafo	em	que	o	cursor	se	encontra.

Conforme	 o	 manual	 on-line	 do	 Microsoft	 Word	 2016,	
estão	corretas as	afirmativas

A)	 I	e	II,	apenas.

B)	 I	e	III,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas.

D) I,	II	e	III.

QUESTÃO 12

O	 Microsoft	 Excel	 2016	 é um editor de planilhas 
eletrônicas	que	tem	várias	funções	para	ajudar	o	usuário	
a	 extrair	 informações	 dos	 dados	 nela	 contidos.	 Por	
meio	de	uma	 fórmula,	 é	possível	 fazer	 buscas	em	um	
determinado intervalo de dados utilizando um ou mais 
critérios. 

A	fórmula	utilizada	para	contar	os	dados	que	atendem	a	
um ou mais critérios é

A)	 CONT.SE

B)	 CRITER

C)	 CONT.SES

D) SOMA

QUESTÃO 13

A	 maioria	 dos	 computadores,	 tanto	 pessoais	 quanto	
coorporativos,	 hoje	 em	 dia,	 trabalha	 conectada	 à	
internet.	 Por	 isso,	 eles	 se	 tornam	 vulneráveis	 a	 vários	
tipos de ataques. Um desses ataques consiste em 
uma	 técnica	 que	 inspeciona	 os	 dados	 trafegados	 em	
redes	de	computadores,	por	meio	do	uso	de	programas	
específicos	chamados	de	farejadores.	

O	ataque	que	contém	esta	 técnica,	conforme	o	cert.br,	 
é chamado de

A)	 defacement.

B)	 sniffing.

C)	 scan.

D) e-mail	spoofing.

QUESTÃO 14

No	 sistema	 operacional	 Windows	 10,	 pastas	 são	
utilizadas	para	organizar	arquivos.	

São	 propriedades	 alteráveis	 nas	 pastas	 do	 Windows,	
exceto:

A)	 a	definição	de	um	nome	para	a	pasta.

B)	 a	definição	de	um	tamanho	para	a	pasta.

C)	 a	definição	do	compartilhamento	para	a	pasta.

D) a	definição	de	um	ícone	para	a	pasta.

QUESTÃO 15

Correio	eletrônico,	ou	simplesmente	e-mail	(abreviatura	
de eletronic mail),	 é	 uma	 ferramenta	 que	 permite	
compor,	enviar	e	 receber	mensagens,	 textos,	 figuras	e	
outros	 arquivos	 por	meio	 da	 internet.	 Os	 destinatários	
do	e-mail	podem	ser	definidos	de	várias	formas.	Quando	
se	 necessita	 enviar	 uma	 cópia	 do	 e-mail	 para	 um	
destinatário	sem	que	os	demais	destinatários	visualizem	
que	a	cópia	foi	enviada	a	ele,	deve-se	inseri-lo	em	uma	
opção	de	envio	de	mensagem	no	correio	eletrônico.	

A	alternativa	que	indica	essa	opção	é

A)	 Cco.

B)	 Cc.

C)	 Assunto.

D) Para.

SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

QUESTÃO 16

A	 Lei	 Nº	 8.080/90	 foi	 a	 primeira	 lei	 responsável	 pela	
organização	 e	 o	 funcionamento	 do	 Sistema	 Único	 de	
Saúde	(SUS)	no	Brasil.	

Com	 relação	 ao	 funcionamento	 do	 SUS,	 assinale	 a	
alternativa incorreta.

A)	 A	 saúde	 é	 um	 direito	 fundamental	 do	 ser	
humano,	devendo	o	Estado	prover	as	condições	
indispensáveis	ao	seu	pleno	exercício.

B)	 O	 dever	 do	 Estado	 não	 exclui	 o	 dever	 das	
pessoas,	 da	 família,	 das	 empresas	 e	 da	
sociedade.

C)	 A	iniciativa	privada	poderá	participar	do	SUS,	em	
caráter	complementar.

D) As	condições	de	saúde	das	pessoas	assistidas	
nos	 serviços	 do	 SUS	 devem	 ser	 mantidas	 em	
sigilo.
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QUESTÃO 17

Os	 Conselhos	 de	 Saúde	 são	 órgãos	 colegiados	 que	
buscam	participar	das	discussões	das	políticas	de	saúde	
no	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS).		

Sobre	 a	 participação	 desses	 Conselhos	 na	 gestão	 do	
SUS,	é	correto	afirmar	que

A)	 os	 Conselhos	 de	 Saúde	 são	 compostos	 por	
ministros,	 deputados	 e	 representantes	 dos	
gestores	do	SUS.

B)	 nos	Conselhos	de	Saúde,	uma	pequena	parcela	
de	usuários	“tem	voz”	sobre	o	desenvolvimento	
de	políticas	de	saúde	nos	municípios,	estados	e	
União.

C)	 os	usuários	e	diversos	segmentos	sociais	podem	
avaliar	 a	 situação	de	 saúde	e	 propor	 diretrizes	
para	a	formulação	de	políticas	de	saúde,	a	cada	
quatro	 anos,	 por	 meio	 das	 Conferências	 de	
Saúde.

D) os	Conselhos	de	Saúde	servem	para	apoiar	os	
representantes	 do	 Governo	 na	 execução	 de	
políticas	de	saúde	sem	opinar	na	formulação,	no	
controle	e	nos	aspectos	econômicos.

QUESTÃO 18

A	Política	Nacional	 de	Humanização	 foi	 pensada	 para	
que	todas	as	pessoas	envolvidas	no	Sistema	Único	de	
Saúde	(SUS)	estivessem	conectadas	por	meio	de	trocas	
de	 experiências	 que	 envolvem	 a	 complexidade	 das	
relações	na	área	da	saúde.	

Sobre	os	princípios	da	Política	Nacional	de	Humanização,	
analise	 as	 seguintes	 afirmativas	 e	 assinale	 com	 V	 as	
verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

(   ) Fortalecimento das especialidades médicas e 
aumento	do	número	de	técnicos	de	enfermagem	
para	trabalharem	em	grupo.

(			)	Atuação	 em	 rede	 com	 alta	 conectividade,	 de	
modo	 cooperativo	 e	 solidário,	 em	 conformidade	
com	as	diretrizes	do	SUS.

(			)	Reduzir	 as	 filas	 e	 o	 tempo	 de	 espera,	 com	
ampliação	do	acesso	e	atendimento	acolhedor.

(			)	Permitir	 que	 todo	 usuário	 do	 SUS	 saiba	 quem	
são	os	profissionais	que	cuidam	de	sua	saúde;	os	
serviços	de	saúde	se	 responsabilizarão	por	sua	
referência	territorial.

Assinale	a	sequência	correta.

A)	 V	F	F	F

B)	 F	V	V	V

C)	 F	F	V	F

D) V	V	F	F

QUESTÃO 19

Sabe-se	 que,	 na	 atualidade,	 os	 serviços	 públicos	 de	
saúde	 estão	 organizados	 como	 uma	 rede,	 a	 fim	 de	
oferecer	os	melhores	recursos	com	adequada	tecnologia	
e	garantir	a	integralidade	do	cuidado	às	pessoas.	
Sobre	 as	 redes	 de	 atenção	 à	 saúde,	 analise	 as	
afirmativas	a	seguir.

I.	 A	rede	de	atenção	se	estrutura	em	três	níveis	de	
acordo	 com	 o	 nível	 de	 densidade	 tecnológica:	
Atenção	Primária	à	Saúde,	Atenção	Secundária	
e	Atenção	terciária.

II.	 A	 atenção	 à	 saúde	 deve	 estar	 centrada	 na	
tecnologia	e	em	protocolos	assistênciais	para	o	
alcance	da	cura	das	pessoas	em	tempo	hábil.

III.	 Para	 as	 redes	 de	 atenção	 funcionarem,	 
é	necessário	definir	e	conhecer	as	necessidades	
da	população,	o	 território	e	a	oferta	de	serviços	
de	saúde.

IV.	 O	acesso	à	rede	de	atenção	se	dá	exclusivamente	
pela	atenção	primária	à	saúde.

Estão	corretas	as	afirmativas

A)	 I	e	II,	apenas.	

B)	 II,	III	e	IV,	apenas.	

C)	 I	e	III,	apenas.	

D) II	e	IV,	apenas.	

QUESTÃO 20

O	Decreto	Nº	 7.508/11	 foi	 um	 importante	 regulamento	
para	 a	 organização	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
(SUS),	 principalmente	 para	 pensar	 o	 planejamento	 da	
assistência. 
Sobre	esse	Decreto,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 O	 Decreto	 exige	 que	 os	 municípios	 sejam	
organizados	 em	 regiões	 de	 saúde	 com	
semelhanças	 culturais,	 econômicas	 e	 sociais	
e	de	 redes	de	comunicação	e	 infraestrutura	de	
transportes compartilhados.

B)	 Para	 o	 planejamento	 das	 ações	 de	 saúde,	 
o	 Decreto	 afirma	 a	 necessidade	 de	 um	 diretor	
único	nas	instituições	de	saúde.	

C)	 O	Decreto	exige,	para	o	planejamento	das	ações	
de	 saúde,	 uma	 relação	 nacional	 das	 ações	
e	 serviços	 de	 saúde	 (RENASES)	 que	 o	 SUS	
oferece	aos	usuários.

D) O	 Decreto	 exige	 uma	 relação	 nacional	 de	
medicamentos	 (RENAME)	 essenciais	 e	
padronizados indicados para atendimento de 
doenças	e	agravos	no	âmbito	do	SUS.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA

QUESTÃO 21

Analise	 a	 imagem	 a	 seguir,	 que	 representa	 um	
instrumento que mede sob o movimento de um cursor 
com	uma	base	de	medição	em	relação	a	uma	régua	com	
uma	escala	fixa	de	medição.

O	 instrumento	 de	medição,	 conforme	a	 descrição,	 e	 a	
leitura	da	medida	indicada,	respectivamente,	são

A)	 paquímetro	e	15,65	mm.

B)	 micrômetro	e	41,65	mm.

C)	 micrômetro	e	15,65	mm.

D) paquímetro	e	41,65	mm.

QUESTÃO 22

A	 leitura	da	medida	do	diâmetro	de	um	eixo	cilíndrico,	
com	dimensão	nominal	de	9,00	mm,	foi	realizada	por	um	
micrômetro,	representada	a	seguir.

A	diferença	entre	a	medida	nominal	e	a	medida	aferida	é

A)	 0,75	mm.

B)	 0,24	mm.

C)	 0,74	mm.

D) 0,34	mm.

QUESTÃO 23

Observe	 o	 instrumento	 de	 medição	 representado	 a	
seguir.

A	resolução	e	a	incerteza,	respectivamente,	são

A)	 0,02	mm	e	0,01	mm.

B)	 0,02	mm	e	0,02	mm.

C)	 0,2	mm	e	0,1	mm.

D) 0,2	mm	e	0,2	mm.

QUESTÃO 24

Em	 relação	 à	 manutenção	 corretiva,	 é	 correto	 afirmar	
que 

A)	 é	efetuada	com	o	intuito	de	reduzir	a	probabilidade	
de	uma	eventual	falha.

B)	 é	uma	intervenção	prevista	e	programada	antes	
de	uma	possível	falha.

C)	 consiste	 na	 substituição	 de	 peças	 ou	
componentes	que	ocasionaram	a	interrupção	do	
funcionamento	do	equipamento.

D) consiste	na	substituição	de	peças	antes	do	fim	
da	sua	vida	útil.

QUESTÃO 25

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 a	 manutenção	
preditiva.

I.	 Programa	 interrupções	 nos	 equipamentos	 para	
manutenção.

II.	 Reduz	 a	 intervenção	 emergencial	 não	
programada.

III.	 Aumenta	 a	 confiabilidade	 no	 desempenho	 do	
equipamento.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A)	 I,	apenas.

B)	 I	e	II,	apenas.

C)	 I,	II	e	III.

D) III,	apenas.
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QUESTÃO 26

Dado	que	a	folha	de	desenho	A4	possui	as	dimensões	
210	 mm	 x	 297	 mm,	 as	 dimensões	 aproximadas	 do	
formato	básico	A0	para	desenhos	técnicos	é

A)	 594	mm	x	841	mm.
B)	 841	mm	x	1.189	mm.
C)	 295	mm	x	420	mm.
D) 420	mm	x	594	mm.

QUESTÃO 27

Sabendo	que	o	comprimento	real	de	uma	barra	metálica	
é	 igual	 a	20	mm,	assinale	a	alternativa	que	apresenta	
o comprimento dessa barra no desenho técnico se a 
escala	utilizada	for	10:1.

A)	 200	mm
B)	 2 mm
C)	 20	mm
D) 40	mm

QUESTÃO 28

Um	 acoplamento	 mecânico	 é	 composto	 por	 três	
polias	 interligadas	 por	 correias	 que	 não	 permitem	
deslizamentos.	 Sabendo	 que	 a	 velocidade	 na	 polia	
1,	 condutora,	 é	 de	 1.000	 rpm	e	 que	 os	 diâmetros	 das	
polias	1,	2	e	3	são,	respectivamente,	150	mm,	50	mm	e	 
100	mm,	conforme	a	figura	a	seguir.		

A	velocidade	da	polia	3	é

A)	 1.500	rpm.
B)	 3.000	rpm.
C)	 1.000	rpm.
D) 500	rpm.

QUESTÃO 29

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 em	 relação	 ao	
aço-carbono.

I.	 Quanto	maior	a	porcentagem	de	carbono,	maior	
sua dureza.

II.	 Quanto	maior	 a	 dureza,	 maior	 a	 resistência	 ao	
desgaste.

III.	 Quanto	maior	a	dureza,	maior	a	resiliência.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)	
A)	 II,	apenas.	
B)	 I,	apenas.	
C)	 I,	II	e	III.
D) I	e	II,	apenas.

QUESTÃO 30

Em	 relação	 às	 propriedades	 dos	materiais,	 assinale	 a	
alternativa incorreta. 

A)	 Dureza é a resistência que o material apresenta 
ao	ser	riscado,	penetrado,	etc.

B)	 Ductilidade	é	a	propriedade	do	material,	que,	ao	
sofrer	uma	força,	se	deforma	elasticamente	sem	
se romper.

C)	 Resistência	à	tração	é	a	propriedade	relacionada	
ao	processo	de	deformação	ocasionada	por	uma	
carga	 na	 mesma	 direção	 e	 sentidos	 opostos,	
aplicadas	nas	duas	extremidades	de	uma	peça	
ou corpo de prova.

D) Tenacidade	 é	 a	 propriedade	 que	 se	 relaciona	
com	 a	 resistência	 à	 tração,	 ao	 choque	 e	 ao	
impacto.

QUESTÃO 31

Em	relação	ao	equipamento	de	proteção	individual	(EPI),	
assinale a alternativa incorreta.

A)	 Dispositivo ou produto de uso individual utilizado 
pelo	trabalhador,	destinado	à	proteção	de	riscos	
suscetíveis	de	ameaçar	a	segurança	e	a	saúde	
no trabalho.

B)	 O	 EPI	 de	 fabricação	 nacional	 só	 poderá	 ser	
vendido	 ou	 utilizado	 com	 a	 indicação	 do	
Certificado	de	Aprovação	–	CA.

C)	 O	fornecimento	gratuito	de	EPI,	aos	empregados,	
fica	a	critério	da	empresa	empregadora.

D) Cabe	 ao	 empregador	 exigir	 o	 uso	 do	 EPI	 por	
parte	do	empregado.

QUESTÃO 32

É	 possível	 classificar	 as	 seguintes	 operações	 como	
processos	de	usinagem,	exceto:

A)	 Impressão	3D.

B)	 Fresamento.

C)	 Torneamento.

D) Furação.

QUESTÃO 33

São	 considerados	 processos	 de	 soldagem	 por	 fusão,	
exceto:

A)	 A	gás.

B)	 A	arco.

C)	 Alumino-térmico.

D) A	resistência.
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QUESTÃO 34

De	 acordo	 com	 a	 Norma	 Regulamentadora	 13	 
(NR-13),	toda	caldeira	deve	ter	afixadas	em	seu	corpo	as	
seguintes	informações,	exceto:

A)	 Nome	do	fabricante.

B)	 Número	de	ordem	dado	pelo	fabricante.

C)	 Documento	fiscal	de	compra.

D) Pressão	de	teste	hidrostático	de	fabricação.

QUESTÃO 35

Segundo	 a	 Norma	 Regulamentadora	 17	 (NR-17),	 
é	correto	afirmar	que

A)	 transporte	 manual	 de	 cargas	 designa	 todo	
transporte no qual o peso é suportado 
inteiramente	por	um	só	trabalhador.

B)	 trabalhador	jovem	designa	todo	trabalhador	com	
idade	inferior	a	21	anos	e	maior	de	14	anos.

C)	 quando	mulheres	e	 trabalhadores	 jovens	 forem	
designados	para	o	transporte	manual	de	cargas,	
o	peso	das	cargas	deverá	ser	igual	ao	admitido	
para os homens.

D) com	 vistas	 a	 limitar	 ou	 facilitar	 o	 transporte	
manual	 de	 cargas,	 deverão	 ser	 usados	 meios	
técnicos	rústicos.
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AO	 TRANSFERIR	 ESSAS	 MARCAÇÕES	 PARA	 A	 FOLHA	 DE	 RESPOSTAS,	
OBSERVE	 AS	 INSTRUÇÕES	 ESPECÍFICAS	 DADAS	 NA	 CAPA	 DA	 PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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