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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 à 35. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Todas         as         alternativas         apresentam         atribuições         comuns
a         todos         os         profissionais         da         equipe         de         assistência         a
paciente         portadores         de         doenças         respiratórias
crônicas,         como         a         asma,         EXCETO:

(A) Prescrever         o         tratamento         medicamentoso.
(B) Garantir         o         acompanhamento         contínuo         e         realizar

visita         domiciliar,         quando         necessário.
(C) Orientar         sobre         a         doença         e         o         tratamento.
(D) Acolher         as         pessoas         com         doença         respiratória         de

forma         humanizada,         estabelecendo         uma
comunicação         participativa         com         a         pessoa         e         a
família.

Questão 02

Sobre         o         tema         biossegurança         no         ambiente         hospitalar,
marque         V         para         as         alternativas         verdadeiras         e         F         para
as         falsas:

(__)Controlar         os         riscos         é         adotar         medidas         técnicas,
administrativas,         preventivas         ou         corretivas         de         diversas
naturezas,         que         tendem         a         eliminar         ou         atenuar         os
riscos         existentes         no         ambiente         de         trabalho.
(__)Avaliar         os         riscos         é         identificar,         caracterizar,         saber
apontar         qual         dos         agentes         de         risco         de         dano         à         saúde
estão         presentes         no         ambiente         de         trabalho.
(__)Reconhecer         os         riscos         é         saber         quantificar         e
verificar,         de         acordo         com         determinadas         técnicas,         a
magnitude         do         risco.         Se         é         maior         ou         menor,         se         é
grande         ou         pequeno,         comparado         com         determinados
padrões.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) V,         V,         F.
(B) V,         F,         F.
(C) F,         F,         V.
(D) F,         V,         F.

Questão 03

Acerca         dos         cuidados         imediatos         com         o
recém-nascido-RN,         conforto,         higiene,         segurança         e
alimentação,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) A         Organização         Mundial         de         Saúde         recomenda         que
o         aleitamento         materno         seja         iniciado         somente         após
4         horas         de         vida         do         RN,         para         redução         da
mortalidade         neonatal,         melhor         interação         mãe-bebê
e         menor         risco         de         hemorragia         materna.

(B) A         avaliação         da         coloração         da         pele         e         das         mucosas
do         RN         é         mais         utilizada         para         decidir         procedimentos
na         sala         de         parto,         já         que         tem         relação         direta         com         a
saturação         de         oxigênio         ao         nascimento.

(C) A         determinação         da         necessidade         de         reanimação         e
a         avaliação         de         sua         eficácia         dependem         da
avaliação         exclusiva         e         isolada         da         respiração         do         RN.

(D) Após         o         clampeamento         do         cordão,         o         RN         com         boa
vitalidade         poderá         ser         mantido         sobre         o         abdome
e/ou         tórax         materno,         usando         o         corpo         da         mãe         como
fonte         de         calor,         garantindo-se         que         o
posicionamento         da         criança         permita         movimentos
respiratórios         efetivos.

Questão 04

Em         relação         a         assistência         da         enfermagem         a         pacientes
portadores         de         hipertensão         arterial,         marque         V         para         as
alternativas         verdadeiras         e         F         para         as         falsas:

(__)Pessoas         com         pressão         arterial         entre         130/85         a
139/89mmHg         devem         fazer         avaliação         para         identificar         a
presença         de         outros         fatores         de         risco         para         doença
cardiovascular,         de         modo         que         na         presença         desses
fatores,         a         pessoa         deverá         ser         avaliada         por         um
enfermeiro         com         o         objetivo         de         estratificar         o         risco
cardiovascular.
(__)A         consulta         de         enfermagem         para         pessoas         com
pressão         arterial         limítrofe         está         ligada         ao         processo
educativo         e         deve         motivar         a         pessoa         em         relação         aos
cuidados         necessários         para         a         manutenção         de         sua
saúde.
(__)Na         consulta         de         enfermagem         para         a         estratificação
de         risco         cardiovascular         recomenda-se         a         utilização         do
escore         de         Framingham.         A         estratificação         tem         como
objetivo         estimar         o         risco         de         cada         indivíduo         sofrer         uma
doença         arterial         coronariana         nos         próximos         2         anos.

A         sequência         CORRETA         é:

(A) V,         F,         F.
(B) F,         F,         V.
(C) F,         V,         F.
(D) V,         V,         F.

Questão 05

A         respeito         das         relações         com         a         pessoa,         família         e
coletividade,         dispostos         no         Código         de         Ética         do
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Profissional         de         Enfermagem,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) É         proibido         ao         profissional         da         enfermagem
recusar-se         a         executar         atividades         que         não         sejam         de
sua         competência         técnica,         científica,         ética         e         legal.

(B) É         dever         do         profissional         de         enfermagem         respeitar         o
pudor,         a         privacidade         e         a         intimidade         do         ser
humano,         em         todo         seu         ciclo         vital,         inclusive         nas
situações         de         morte         e         pós-morte.

(C) É         proibido         que         o         profissional         de         enfermagem
tenha         acesso         às         informações,         relacionadas         à
pessoa,         família         e         coletividade.

(D) É         direito         do         profissional         da         enfermagem
disponibilizar         seus         serviços         profissionais         à
comunidade         em         casos         de         emergência,         epidemia         e
catástrofe,         e         pleitear         vantagens         pessoais.

Questão 06

A         respeito         da         assistência         ao         pré-natal,         pré-parto         e
puerpério,         julgue         as         afirmativas         abaixo:

I.Na         primeira         consulta         de         pré-natal,         deve         ser
realizada         anamnese,         abordando         aspectos
epidemiológicos,         além         dos         antecedentes         familiares,
pessoais,         ginecológicos         e         obstétricos         e         a         situação         da
gravidez         atual.
II.Na         consulta         puerperal,         que         ocorre         em         até         22         dias
após         o         parto,         não         é         aconselhável         a         realização         a
avaliação         clínico-ginecológica,         devendo         a         consulta
ser         somente         para         passar         orientações         sobre
aleitamento         materno         a         puerperia.
III.Na         primeira         consulta         de         pré-natal,         a         avaliação
nutricional         da         gestante         com         base         em         seu         peso         e         sua
estatura         permite         conhecer         seu         estado         nutricional
atual         e         subsidia         a         previsão         de         ganho         de         peso         até         o
fim         da         gestação.

Qual         (is)         afirmativa         (s)         está         (ão)         correta         (s)?

(A) Apenas         a         alternativa         II.
(B) Apenas         as         alternativas         I         e         III.
(C) Apenas         as         alternativas         I         e         II.
(D) Apenas         a         alternativa         III.

Questão 07

A         respeito         do         Programa         Nacional         de         Imunização         -
PNI,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) A         vacina         contra         a         febre         amarela         não         deve         ser
aplicada         em         crianças         menores         de         12         meses.

(B) As         vacinas         pentavalente         e         hepatite         B         estão
disponíveis         no         PNI.

(C) A         vacina         BCG         deve         ser         aplicada         em         duas         doses,
sendo         a         primeira         em         15         dias         após         o         nascimento.

(D) A         vacina         contra         hepatite         A         não         está         disponível         no
PNI.

Questão 08

Sobre         o         Sistema         Único         de         Saúde         -         SUS         é         CORRETO
afirmar         que:

(A) Compete         a         direção         municipal         do         SUS         formular,
avaliar         e         apoiar         políticas         de         alimentação         e
nutrição.

(B) Compete         à         direção         federal         do         SUS         promover         a
descentralização         para         os         Municípios         dos         serviços
e         das         ações         de         saúde.

(C) As         ações         e         serviços         de         saúde,         executados         pelo
SUS,         serão         organizados         de         forma         não
regionalizada         e         hierarquizada         em         níveis         de
complexidade         decrescente.

(D) À         direção         municipal         do         Sistema         de         Saúde         (SUS)
compete         planejar,         organizar,         controlar         e         avaliar         as
ações         e         os         serviços         de         saúde         e         gerir         e         executar         os
serviços         públicos         de         saúde.

Questão 09

Os         profissionais         de         enfermagem         devem         estar         atentos
e         preparados         para         atuarem         em         situações         que
envolvam         pacientes         em         risco         de         vida,         auxiliando         com
técnicas         científicas.         Neste         contexto         sabe-se         que
a____________é         caracterizada         como         um         evento
grave,         mas         que         não         possui         um         caráter         imediatista,         ou
seja,         deve         haver         um         empenho         para         ser         tratada         e
pode         ser         planejada         para         que         este         paciente         não         corra
risco         de         morte.         Já         a____________é         uma         situação
gravíssima         que         deve         ser         tratada         imediatamente,         caso
contrário,         o         paciente         vai         morrer         ou         apresentará         uma
sequela         irreversível.

Marque         a         alternativa         que         complete,         na         sequência
apresentada,         e         conforme         a         literatura         científica
clássica,         as         lacunas         no         texto:

(A) urgência;         prevalência.
(B) emergência;         urgência.
(C) urgência;         emergência.
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(D) prevalência;         emergência.

Questão 10

Em         relação         a         assistência         ao         paciente         cirúrgico         e
possíveis         complicações,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) Em         cirurgias         crânio-maxilo-faciais         deve-se         sempre
trabalhar         a         comunicação         verbal.

(B) O         processo         de         reabilitação         após         cirurgias         na
coluna         nunca         deve         ser         iniciado         durante         a
hospitalização,         deixando         esse         processo         para         os
familiares         e         cuidadores.

(C) Após         a         cirurgia         de         pé         e         tornozelo         o         enfermeiro
deve         atentar         para         a         presença         de         tumefação,
avaliar         a         função         neurovascular         (circulação,
movimento,         sensibilidade),         dor,         estado         da         ferida         e
mobilidade.

(D) Deve-se         sempre         aplicar         medicamentos         via
parenteral         no         membro         operado.

Questão 11

O         Sistema         Único         de         Saúde,         por         meio         de         Programas
de         Assistência         à         Saúde         da         Mulher,         deve         estar
orientado         e         capacitado         para         a         atenção         integral         à
saúde         da         mulher,         numa         perspectiva         que         contemple         a
promoção         da         saúde,         as         necessidades         de         saúde         da
população         feminina,         o         controle         de         patologias         mais
prevalentes         nesse         grupo         e         a         garantia         do         direito         à
saúde.         Sobre         o         tema,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) Não         se         enquadra         nos         objetivos         do         Programa         de
Assistência         à         Saúde         da         Mulher,         contribuir         para         a
redução         da         morbidade         e         mortalidade         feminina         no
Brasil.

(B) Os         programas         de         assistência         deverão         atingir         as
mulheres         somente         nos         ciclos         de         vida         reprodutivos,
resguardadas         as         especificidades         das         diferentes
faixas         etárias         e         dos         distintos         grupos         populacionais.

(C) Promover         a         atenção         às         mulheres         e         adolescentes
em         situação         de         violência         doméstica         e         sexual         não
está         entre         os         objetivos         do         Programa         de
Assistência         à         Saúde         da         Mulher.

(D) A         atenção         integral         à         saúde         da         mulher         refere-se         ao
conjunto         de         ações         de         promoção,         proteção,
assistência         e         recuperação         da         saúde,         executadas
nos         diferentes         níveis         de         atenção         à         saúde.

Questão 12

O         termo         "diabetes         mellitus"         (DM)         refere-se         a         um
transtorno         metabólico         de         etiologias         heterogêneas,
caracterizado         por         hiperglicemia         e         distúrbios         no

metabolismo         de         carboidratos,         proteínas         e         gorduras,
resultantes         de         defeitos         da         secreção         e/ou         da         ação         da
insulina.         As         complicações         agudas         e         crônicas         do
diabetes         causam         alta         morbimortalidade,         acarretando
altos         custos         para         os         sistemas         de         saúde.         Assim         é         de
grande         importância         o         rastreamento         de         novos         casos         e
a         orientação         por         parte         da         equipe         de         saúde,         a         fim         de
dar         assistência         aos         pacientes         portadores         de         diabetes
mellitus.
(Fonte:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes)

Sobre         o         tema,         marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) É         de         competência         do         enfermeiro,         realizar         consulta
de         enfermagem         para         pessoas         com         maior         risco
para         desenvolver         DM         tipo         2,         abordando         fatores         de
risco,         estratificação         do         risco         cardiovascular         e
orientação         sobre         as         mudanças         de         estilo         de         vida.

(B) A         orientação         sobre         as         mudanças         de         estilo         de         vida
é         exclusiva         do         técnico         em         enfermagem.

(C) A         consulta         de         enfermagem         para         avaliação         inicial
tem         o         objetivo         de         conhecer         a         história         pregressa         do
paciente,         seu         contexto         social         e         econômico,         grau
de         escolaridade,         avaliar         o         potencial         para         o
autocuidado         e         avaliar         as         condições         de         saúde.

(D) Recomenda-se         que         a         consulta         de         rastreamento
para         a         população-alvo         definida         pelo         serviço         de
Saúde         seja         realizada         pelo         enfermeiro         da         Unidade
Básica         de         Saúde.

Questão 13

Acerca         do         Código         de         Ética         do         Profissional         de
Enfermagem,         marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) O         profissional         de         enfermagem         deve         exercer         suas
atividades         com         competência         para         a         promoção         do
ser         humano         na         sua         integralidade,         de         acordo         com
os         princípios         da         ética         e         da         bioética.

(B) O         profissional         de         enfermagem         atua         na         promoção,
prevenção,         recuperação         e         reabilitação         da         saúde,
com         autonomia         e         em         consonância         com         os
preceitos         éticos         e         legais.

(C) É         direito         do         profissional         da         enfermagem         exercer         a
função         com         liberdade,         autonomia         e         ser         tratado
segundo         os         pressupostos         e         princípios         legais,
éticos         e         dos         direitos         humanos.

(D) É         proibido         ao         profissional         da         enfermagem         obter
desagravo         público         por         ofensa         que         atinja         a
profissão,         por         meio         do         Conselho         Regional         de
Enfermagem.
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Questão 14

A         respeito         da         Assistência         a         pacientes         portadores         de
asma,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) O         tratamento         de         manutenção         deve         ser         feito         a
partir         da         classificação         da         gravidade         da         asma.

(B) Somente         os         técnicos         de         enfermagem         da         equipe         de
saúde         devem         estar         envolvidos,         no         processo         de
educação         às         pessoas         com         asma.

(C) As         pessoas         com         asma,         só         devem         ser
acompanhadas         nas         unidades         de         saúde         nos         casos
considerados         persistente         grave.

(D) Os         pacientes         com         asma         persistente         que         estão
bem         controlados         com         o         uso         da         medicação
anti-inflamatória         possuem         risco         aumentado         de
exacerbações.

Questão 15

Em         relação         a         assistência         da         enfermagem         a         pacientes
portadores         de         doenças         crônicas         e         os         conceitos
envolvidos,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Durante         a         consulta         de         enfermagem,         somente         as
pessoas         com         diagnóstico         recente         de         doenças
crônicas         e         estrato         de         alto         risco         devem         ser
submetidas         ao         exame         físico         e         à         avaliação
antropométrica         para         o         diagnóstico         do         estado
nutricional.

(B) Os         assistentes         sociais         não         podem         realizar         a
gestão         de         casos,         sendo         essa         conduta         atividade
exclusiva         dos         técnicos         em         enfermagem.

(C) Em         um         paciente         com         hipertensão         o         número         de
consultas         programáveis         marcadas         durante         o         ano,
com         médico         e         enfermeiro,         independe         do         estrato         de
risco         do         paciente.

(D) A         severidade         da         condição         crônica         é         resultado         da
complexidade         do         problema         e         do         risco         de         ocorrer
um         evento         que         cause         morbidade         ou         mortalidade.

Questão 16

Acerca         do         Sistema         Único         de         Saúde         -         SUS,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) Não         é         permitido         à         iniciativa         privada         participar         do
SUS.

(B) A         universalidade         de         acesso         aos         serviços         de         saúde
em         todos         os         níveis         de         assistência         é         um         dos
princípios         do         SUS.

(C) O         SUS         é         constituído         por         um         conjunto         de         ações         e
serviços         de         saúde,         prestados         por         órgãos         e
instituições         públicas         exclusivamente         federais.

(D) Um         dos         princípios         do         SUS         é         a         centralização
político-administrativa         dos         serviços         de         saúde.

Questão 17

Sobre         o         Programa         Nacional         de         Imunização         -         PNI,
marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) É         objetivo         do         PNI         oferecer         todas         as         vacinas         com
qualidade         a         todas         as         crianças         que         nascem
anualmente         em         nosso         país,         tentando         alcançar
coberturas         vacinais         de         100%         de         forma         homogênea
em         todos         os         municípios         e         em         todos         os         bairros.

(B) O         PNI         foi         formulado         em         1973         por         determinação         do
Ministério         da         Saúde,         com         o         objetivo         de         coordenar
as         ações         de         imunizações.

(C) O         PNI         define         os         calendários         de         vacinação         sem
considerar         a         situação         epidemiológica         e         o         risco,
mas         considerando         somente         a         vulnerabilidade         e         as
especificidades         sociais.

(D) O         PNI         é,         hoje,         parte         integrante         do         Programa         da
Organização         Mundial         de         Saúde.

Questão 18

A         respeito         do         disposto         no         Caderno         de         Atenção
Básica         do         Ministério         da         Saúde         sobre         "Saúde         da
criança:         crescimento         e         desenvolvimento",         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) É         uma         atribuição         exclusiva         do         médico         realizar         a
aferição         dos         dados         antropométricos         de         peso         e
altura         das         crianças.

(B) A         primeira         consulta         do         recém-nascido         e         da
puérpera         pode         ocorrer         em         domicílio         e         ser
conduzida         pelo(a)         enfermeiro(a).

(C) É         uma         atribuição         específica         do         técnico         em
enfermagem         a         realização         da         aferição         da         pressão
arterial         e         o         encaminhamento         do         resultado         ao
médico         da         equipe         quando         o         exame         estiver
alterado.

(D) O         Ministério         da         Saúde         recomenda         seis         consultas
de         rotina         no         primeiro         ano         de         vida         (na         1ª         semana,
no         1º         mês,         2º         mês,         6º         mês,         9º         mês         e         12º         mês),
além         de         uma         consulta         no         2º         ano         de         vida         (no         18º
mês).

Questão 19

A         respeito         do         Programa         Estratégia         de         Saúde         da
Família         -         ESF,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) O         técnico         de         enfermagem         da         equipe         de         Saúde         da
Família         deve         ter         carga         horária         de         no         máximo         20
horas         semanais.
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(B) Cada         Equipe         de         Saúde         da         Família         deve         ser
responsável         por,         no         máximo,         4.000         pessoas,
sendo         a         média         recomendada         de         3.000,
respeitando         critérios         de         equidade         para         essa
definição.

(C) A         equipe         multiprofissional         (equipe         de         Saúde         da
Família)         é         composta         exclusivamente         por         médico
especialista         em         Saúde         da         Família         e         técnico         de
enfermagem         especialista         em         Saúde         da         Família.

(D) Cabe         ao         técnico         de         enfermagem         da         Estratégia         de
Agentes         Comunitários         de         Saúde         planejar,
gerenciar         e         avaliar         as         ações         desenvolvidas         pelos
Agentes         Comunitários         de         Saúde-         ACS.

Questão 20

A         respeito         das         doenças         infectoparasitárias         de
interesse         para         saúde         pública,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) Leishmaniose         tegumentar         americana         é         doença
infecciosa,         contagiosa,         causada         por         protozoários
do         gênero         Leishmania,         de         transmissão         vetorial,
que         acomete         pele         e         mucosas.

(B) O         HIV,         agente         etiológico         da         AIDS,         pode         ser
transmitido         por         via         sexual         (esperma         e         secreção
vaginal);         pelo         sangue         (via         parenteral         e         vertical),
mas         não         pelo         leite         materno.

(C) Doença         infecciosa         febril         aguda,         cujos         agentes
etiológicos         são         bactérias         transmitidas         por         vetores.

(D) O         complexo         teníase/cisticercose         constitui-se         de
duas         entidades         mórbidas         distintas,         causadas         pela
mesma         espécie         de         cestódio,         em         fases         diferentes
do         seu         ciclo         de         vida.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 21 a 30.

Uma         década         em         guerra
Urge         que         potências         redobrem         pressão         para         sustar
tragédia         humanitária         na         Síria

O         que         a         Folha         pensa         -         17         mar.         2021

Ao         longo         de         dez         anos,         o         conflito         na         Síria         produziu
uma         das         maiores         catástrofes         humanitárias         já         vistas
desde         a         Segunda         Guerra         Mundial.

Conforme         estimativas         conservadoras,         os         combates
deixaram         quase         400         mil         mortos,         embora         outras         fontes

apontem         até         600         mil.         Para         além         dos         óbitos,         cerca         de
2         milhões         de         civis         sofreram         ferimentos         graves         ou
deficiências         permanentes.

O         uso         maciço         de         armas         explosivas         e         os         bombardeios
em         áreas         urbanas         reduziram         algumas         das         principais
cidades         do         país         a         pouco         mais         que         escombros,         além
de         destruir         boa         parte         da         infraestrutura         nacional.         Mais
da         metade         dos         22         milhões         que         viviam         na         Síria         antes
da         guerra         tiveram         de         deixar         suas         casas,         gerando         um
dos         maiores         êxodos         populacionais         da         história
recente.

Hoje,         6,6         milhões         de         refugiados         sírios         estão
espalhados         por         130         países,         segundo         a         ONU,         embora
cerca         de         90%         deles         tenham         se         estabelecido         em
condições         precárias         em         nações         vizinhas         -Líbano,
Jordânia         e         Turquia.         Existem,         ademais,         6,7         milhões         de
deslocados         internos,         a         maioria         em         campos
improvisados.

O         que         começou         em         2011         como         uma         revolta         popular
contra         o         governo         tirânico         de         Bashar         al-Assad,         surgida
no         contexto         da         Primavera         Árabe,         aos         poucos
degringolou         para         uma         guerra         ainda         em         curso
envolvendo         potências         regionais         e         globais,         uma
facção         terrorista         e         o         uso         de         armas         químicas         contra
civis.

Desafiando         as         previsões         de         que         não         resistiria         por
muito         tempo,         Assad         logrou         manter-se         no         poder         e,
escudado         por         Rússia         e         Irã,         vem-se         impondo
militarmente.         Sua         sobrevivência,         contudo,         esconde         o
fracasso         representado         pela         perda         de         mais         de         um
terço         do         território         e         a         ruína         econômica.         Estima-se         que
nada         menos         que         90%         da         população         viva         abaixo         da
linha         da         pobreza.

Não         obstante         o         estado         terminal         em         que         se         encontra         o
país,         o         regime         sírio         se         recusa         a         aceitar         a         solução
política         oferecida         pela         ONU,         que         prevê         a         redação         de
uma         nova         Constituição         por         um         comitê         formado         por
membros         do         governo,         da         oposição         e         da         sociedade
civil,         seguida         de         eleições         livres         e         limpas.

Urge,         portanto,         que         as         potências         mundiais         se
engajem         no         processo         de         paz         e         intensifiquem         a
pressão         sobre         Assad         -só         assim         será         possível         cessar
a         carnificina         e         dar         início         à         hercúlea         tarefa         de
reconstrução.
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Questão 21

Com         base         na         leitura         do         texto         acima,         é         CORRETO
AFIRMAR         que         seu         gênero         textual         é         o:

(A) Editorial.
(B) Notícia.
(C) Artigo         de         opinião.
(D) Reportagem.

Questão 22

Considere         o         parágrafo         final         do         texto:
"Urge,         portanto,         que         as         potências         mundiais         se
engajem         no         processo         de         paz         e         intensifiquem         a
pressão         sobre         Assad         -         só         assim         será         possível         cessar
a         carnificina         e         dar         início         à         hercúlea         tarefa         de
reconstrução."

É         CORRETO         AFIRMAR         que         os         termos         grifados         são,
respectivamente:

(A) Conjunção         e         expressão         adverbial.
(B) Marcadores         de         oralidade.
(C) Locuções         adjetivas.
(D) Expressão         adverbial         e         conectivo         conclusivo.

Questão 23

Com         base         na         leitura         do         texto         jornalístico,         é
CORRETO         AFIRMAR         que         a         maioria         de         seus         verbos
encontram-se         no:

(A) Particípio,         gerúndio         e         às         vezes,         infinitivo,         a
depender         do         tempo         da         narrativa,         que         inicia-se         no
pretérito         imperfeito         do         modo         subjuntivo         e         termina
no         presente         do         indicativo.

(B) Apenas         infinitivo         e         indicativo         nos         fatos         narrados         e
futuro         do         pretérito         na         conclusão         e         fatos
contemporâneos         ao         texto.

(C) Pretérito         perfeito         do         modo         indicativo         para         a
narrativa         de         fatos         passados         e         presente         simples         do
modo         indicativo         para         fatos         contemporâneos         e
presente         simples         do         modo         subjuntivo         para         a
conclusão.

(D) Pretérito         imperfeito         do         modo         indicativo         para         a
narrativa         de         fatos         passados         e         presente         do
subjuntivo         para         a         conclusão         e         fatos
contemporâneos.

Questão 24

A         partir         de         análise         sintática,         é         CORRETO         AFIRMAR
que         o         título         deste         texto         jornalístico         é:

(A) O         sujeito         da         oração         que         se         desenvolve         no
subtítulo.

(B) Uma         frase         nominal.
(C) Uma         oração         com         verbo         elíptico.
(D) Uma         oração         simples.

Questão 25

A         função         sintática         de         sujeito         oracional         é         muito
importante         na         construção         dos         temas         e         objetos         de
discurso         dos         parágrafos         ao         longo         da         progressão
textual         em         prosa.         Nesse         sentido,         identifique         no         texto
e         assinale         abaixo         a         alternativa         que         traz         apenas         os
sujeitos         oracionais         presentes         no         texto         jornalístico
acima:

(A) Uma         década         em         guerra         (título);         o         conflito         na         Síria
(parágrafo         1);         O         uso         maciço         de         armas         explosivas         e
os         bombardeios         em         áreas         urbanas         (parágrafo         3).

(B) As         potências         mundiais         (parágrafo         8);         o         regime         sírio
(parágrafo         7);         6,6         milhões         de         refugiados         sírios
(parágrafo         4).

(C) Catástrofes         (parágrafo         1);         400         mil         mortos
(parágrafo         2);         principais         cidades         do         país
(parágrafo         3).

(D) Ferimentos         graves         ou         deficiências         permanentes.
(parágrafo         2);         Rússia         e         Irã         (parágrafo         6);
espalhados         por         130         países         (parágrafo         4).

Questão 26

No         subtítulo         "Urge         que         potências         redobrem
pressão         para         sustar         tragédia         humanitária         na         Síria
",         a         oração         marcada         em         negrito         é         uma:

(A) Oração         subordinada         substantiva         objetiva         direta.
(B) Oração         subordinada         adjetiva         restritiva.
(C) Oração         subordinada         substantiva         subjetiva.
(D) Oração         subordinada         substantiva         objetiva         indireta.

Questão 27

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         corresponde         à
progressão         temática         do         texto:

(A) Humanitárias;         conservadoras;         graves;         urbanas;
sírios;         popular;         mundiais.
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(B) Produziu;         já         vistas;         deixaram;         sofreram;         reduziram;
estão;         urge.

(C) Ao         longo         de         dez         anos;         até         600         mil;         2         milhões;         22
milhões;         130         países;         90%;         6,7         milhões.

(D) O         conflito         na         Síria;         estimativas;         uso         maciço         de
armas         explosivas;         êxodos         populacionais;
refugiados;         revolta         popular;         guerra.

Questão 28

A         respeito         do         uso         ou         não         da         crase,         assinale         abaixo         a
alternativa         que         apresenta         a         explicação         gramatical
CORRETA:

(A) "o         regime         sírio         se         recusa         a         aceitar         a         solução
política         oferecida         pela         ONU".         Não         há         acento         grave
nesse         caso         porque         trata-se         apenas         da         preposição
"a"         nesse         caso.

(B) "dar         início         à         hercúlea         tarefa         de         reconstrução."         O
uso         do         acento         grave         é         facultativo         porque         a
regência         do         verbo         "dar"         não         necessita         de
preposição.

(C) "o         conflito         na         Síria         produziu         uma         das         maiores
catástrofes         humanitárias         já         vistas         desde         a
Segunda         Guerra         Mundial."         Não         há         acento         grave
nesse         caso         porque         trata-se         apenas         do         artigo
definido         singular         do         gênero         feminino         precedido         da
preposição         "desde".

(D) "Urge,         portanto,         que         as         potências         mundiais         se
engajem         no         processo         de         paz".         O         uso         do         acento
grave         é         facultativo         porque         a         crase         é         precedida         do
pronome         relativo         "que".

Questão 29

Com         base         na         leitura         do         texto,         é         CORRETO         AFIRMAR
que         a         tese         do         autor         é         a         de         que:

(A) O         uso         maciço         de         armas         explosivas         e         os
bombardeios         em         áreas         urbanas         reduziram
algumas         das         principais         cidades         do         país         a         pouco
mais         que         escombros,         além         de         destruir         boa         parte
da         infraestrutura         nacional.

(B) Conforme         estimativas         conservadoras,         os
combates         deixaram         quase         400         mil         mortos,         embora
outras         fontes         apontem         até         600         mil.

(C) Ao         longo         de         dez         anos,         o         conflito         na         Síria         produziu
uma         das         maiores         catástrofes         humanitárias         já
vistas         desde         a         Segunda         Guerra         Mundial.

(D) O         que         começou         em         2011         como         uma         revolta
popular         contra         o         governo         tirânico         de         Bashar
al-Assad,         surgida         no         contexto         da         Primavera         Árabe,
aos         poucos         degringolou         para         uma         guerra         ainda
em         curso         envolvendo         potências         regionais         e
globais,         uma         facção         terrorista         e         o         uso         de         armas

químicas         contra         civis.

Questão 30

A         classe         dos         advérbios         e         suas         funções         adverbiais
nas         orações         são         muito         importantes         na         construção         do
texto         jornalístico.         Assinale         abaixo         a         alternativa         que
apresenta         APENAS         palavras         ou         termos         adverbiais:

(A) "em         guerra"         (título);         "urge"         (último         parágrafo);
"portanto"         (último         parágrafo);         "para         além"
(segundo         parágrafo);         "de         refugiados"         (quarto
parágrafo).

(B) "Não         obstante"         (sétimo         parágrafo);         "terminal"
(sétimo         parágrafo);         "já         vistas"         (primeiro         parágrafo);
"conforme"         (segundo         parágrafo);         "algumas"
(terceiro         parágrafo).

(C) "na         Síria"         (subtítulo);         "ao         longo         de         dez         anos"
(primeiro         parágrafo);         "Hoje"         (quarto         parágrafo);
"militarmente"         (sexto         parágrafo);         "em         campos
improvisados"         (quarto         parágrafo).

(D) "contra         o         governo"         (quinto         parágrafo);         "contra
civis"         (quinto         parágrafo);         "governo         tirânico"         (quinto
parágrafo);         "escudado         por         Rússia         e         Irã"         (sexto
parágrafo);         "Hoje"         (quarto         parágrafo).

Conhecimentos Gerais

Questão 31

A         elaboração         do         orçamento,         prevendo         a         receita         e
fixando         a         despesa,         com         base         em         planejamento
adequado         está         definida         na         Lei         Orgânica         do         Município
de         São         José         do         Cedro/SC,         como         sendo         uma:

(A) Função         específica         do         governo         federal.
(B) Função         optativa         para         município         e         estado.
(C) Competência         privativa         das         comunidades.
(D) Competência         privativa         do         município.

Questão 32

O         estado         de         Santa         Catarina         tem         posição         de         destaque
no         cenário         econômico         brasileiro         graças         à         força         de
suas         indústrias,         do         agronegócio         e         do         turismo.         A
economia         do         estado         é         fortalecida         por         atuação         em
setores         muito         variados         e,         onde         podemos         destacar:

(A) A         segunda         maior         produção         de         carne         bovina         do
Brasil.

(B) O         mais         importante         polo         turístico         do         Brasil.
(C) A         maior         produção         pesqueira         do         Brasil.
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(D) A         maior         produção         de         madeira         de         floresta         plantada
da         região         sul.

Questão 33

Os         Direitos         Humanos         são         uma         categoria         de         direitos
básicos         que         devem         ser         garantidos         a         todos         os
cidadãos         e         cidadãs,         sendo         considerados
fundamentais.         Podemos         afirmar         que         entre         os         direitos
fundamentais         NÃO         é         correto         incluir         o         direito:

(A) A         auxílios         financeiros.
(B) À         vida.
(C) À         saúde.
(D) À         liberdade.

Questão 34

São         José         do         Cedro         tornou-se         município         em         1957,
quando         emancipou-se         da         cidade         de:

(A) Princesa.
(B) Palma         Sola.
(C) Tracutinga.
(D) Dionísio         Cerqueira.

Questão 35

De         acordo         com         o         Art.         3º         da         Lei         Orgânica         do         Município
de         São         José         do         Cedro/SC,         qual         das         opções         abaixo
descreve         um         dos         objetivos         fundamentais         do
Município         e         de         seus         representantes?

(A) Impedir         a         construção         de         uma         sociedade         livre,         justa
e         solidária.

(B) Garantir         somente         o         desenvolvimento         estadual         e
nacional.

(C) Garantir         somente         o         desenvolvimento         local.
(D) Erradicar         a         pobreza,         a         marginalização         e         reduzir         as

desigualdades         sociais         nas         áreas         urbana         e         rural.
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