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subordinados, em breve, a uma casta de programadores,
desenvolvedores e afins? Sem dúvida. É uma questão de
tempo. Pouco tempo, podem ter certeza.

LÍNGUA PORTUGUESA

(Por Afonso Borges. Disponível em: https://blogs.oglobo.globo.
com/afonso-borges/post/socorro-meu-site-parou-de-funcionar-e-culpae-do-mito.html. Acesso em: 23/06/2019.)

Socorro, meu site parou de funcionar! E a culpa é do mito.

Questão 01

Vejam a confusão que se avizinha. O WordPress é a
principal plataforma de gestão de conteúdo de sites no
mundo. É um sistema livre e aberto e uma das ferramentas
mais utilizadas por sua funcionalidade de uso e versatilidade.
Para os numerólogos, o WP detém 60% de participação do
mercado global; 17 posts são publicados a cada segundo em
sites do WP em todo mundo; empresas como o New York
Observer, o New York Post, o TED, o Thought Catalog,
Williams, o USA Today, a CNN, a Fortune.com, a TIME.com, a
National Post, a Spotify, a TechCrunch, a CBS Local e a NBC
usam o WP. Para encerrar, cerca de 19.500.000 sites em toda
a web usam o WordPress. Se quiser mais informações, acesse
http://bit.ly/2VE09Pj.
Acontece que, para o seu bom funcionamento, é
necessário a instalação de plugins. Muitos plugins. O plugins ou
extensões (também conhecidos por plug-in, add-in, add-on) são
programas de computador usados para adicionar funções a
outros programas maiores, promovendo alguma funcionalidade
especial ou específica. Ou seja, ele é uma espécie de “caixa de
marcha” do site.
Assim sendo, os plugins são indispensáveis na construção
da arquitetura de todos os sites. E a maioria deles é gratuita. A
novidade, agora, é que eles estão se tornando pagos. Por isso,
sem mais nem menos, não consegui, ontem, trabalhar o meu
site mondolivro.com.br. Vou explicar.
Do nada, a criação e edição do site parou de funcionar. Só
isso, imagina... você tecla “Adicionar novo” ele te manda para
o Nirvana, ou seja, depois de três séculos de minutos pensando,
abre uma página com um “Erro 504” do “Guru Meditation”.
Não é piada, eu printei. Foi quando meu verdadeiro guru, o
Anderson Clayton, me alertou: o plugin Toolset Types parou de
ter atualizações, ou seja, ele não existe mais. Pior: esta crise
shekespeareana é a coisa mais comum na plataforma de WP,
hoje. Eles tem uma crise de identidade, somem e reaparecem
com um aviso, convidando para ingressar na versão paga. É isso
ou reconstruir todo o site com um novo plugin.
Mas tudo bem, afinal, ninguém vai reclamar de pagar
pelo que é indispensável ao funcionamento do site. Mas aí o
pior: o plugin mira a Pessoa Jurídica. O preço flutua entre
U$ 159 e U$ 300!! Mas estamos falando de UM plugin.
Normalmente, um site médio utiliza entre 10 e 30. Mais
informações aqui: http://bit.ly/2VFjWOx.
Será uma espécie de retorno em versão cibernética ao
mito do Cavalo de Troia? Um presente lindo que, por dentro,
reserva uma surpresa desagradável? Estaremos, portanto,
caminhando para outra cadeia de serviços, ainda não
sistematizada do ponto de vista tecnológico? Estaremos
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Nesse texto, é correto afirmar que o autor:
A) Analisa o impacto dos novos serviços tecnológicos na
economia.
B) Informa dados que não corroboram com a análise dos
serviços tecnológicos.
C) Apresenta apenas um posicionamento subjetivo sobre a
importância da WordPress.
D) Antecipa a possibilidade do surgimento de um novo
mercado de serviços tecnológicos.

Questão 02

De acordo com o texto, as ferramentas tecnológicas, utilizadas
para construção e manutenção de sites na plataforma WordPress:
A) São disponibilizadas em versões pagas apenas para pessoas
jurídicas.
B) São disponibilizadas gratuitamente para pessoas físicas e
pessoas jurídicas.
C) Deixaram de ser gratuitas tanto para pessoas físicas quanto
para pessoas jurídicas.
D) Ficam indisponíveis por um tempo e depois aparecem
novamente, mas em versões pagas.

Questão 03

“A análise da estrutura desse texto revela que foram usadas
estratégias discursivas próprias da tipologia _____________ ,
porque o principal objetivo comunicativo do texto é
_______________________________________.” Assinale a
alternativa que completa correta e sequencialmente a
afirmativa anterior.
A) narrativa / narrar um acontecimento trivial
B) argumentativa / explicar a função dos plugins
C) narrativa / contar um fato vivenciado pelo autor
D) argumentativa / defender um ponto de vista diante de
um acontecimento

Questão 04

Neste trecho “Eles tem uma crise de identidade (...)” (4º§),
é correto afirmar que a forma verbal tem:
A) Aparece grafada no plural para indeterminar o sujeito a
que se refere.
B) Aparece grafada na terceira pessoa do plural do verbo
“ter” do presente do indicativo.
C) Deveria ser grafada com acento (têm) para marcar a
terceira pessoa do plural do presente do indicativo.
D) Concorda com o sujeito a que se refere, porque foi
grafada na terceira pessoa do singular do verbo “ter” do
presente do indicativo.
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Questão 05

No trecho “Assim sendo, os plugins são indispensáveis na
construção da arquitetura de todos os sites.” (3º§), a
expressão destacada sinaliza uma:
A) Causa.
B) Oposição.
C) Conclusão.
D) Explicação.

Questão 06

Releia os seguintes trechos do texto:
“(...) ele é uma espécie de ‘caixa de marca do seu site’.” (2º§); e,
“(...) depois de três séculos de minutos pensando (...)” (4º§).
Nesses dois trechos, o autor utilizou recursos expressivos
próprios da linguagem conotativa para explicar, de forma
inusitada, o funcionamento dos plugins. Assinale a alternativa
que identifica, correta e respectivamente, os dois recursos
expressivos utilizados pelo autor.
A) Ironia e metáfora.
B) Metáfora e ironia.
C) Metáfora e hipérbole.
D) Comparação e hipérbole.

Questão 07

Considerando o trecho “(...) é necessário a instalação de
plugins.” (2º§), assinale a alternativa correta.
A) O substantivo ao qual a expressão “é necessário” se
refere não aparece explícito no trecho.
B) A expressão “é necessário” não pode ser flexionada no
gênero feminino, porque acompanha um substantivo
sem determinante.
C) O adjetivo “necessário” deveria estar flexionado no gênero
feminino, porque o substantivo “instalação” é antecedido
por um determinante.
D) A concordância entre os termos desse trecho está de acordo
com a norma padrão, porque, nesse caso, o adjetivo
“necessário” é invariável.

Questão 08

Em relação ao texto, identifique a afirmativa INCORRETA.
A) Em “É isso ou reconstruir todo o site com um novo plugin.”
(4º§), a palavra isso foi utilizada para fazer referência a
uma informação já fornecida no texto.
B) No trecho “Pior: esta crise shekespeareana (...)” (4º§), a
palavra esta sinaliza uma catáfora, ou seja, uma
informação que ainda será esclarecida no texto.
C) Em “O plugins ou extensões (também conhecidos por
plug-in, add-in, add-on) são programas de computador
(…)” (2º§), há um desvio da norma padrão, já que um dos
princípios da concordância é desrespeitado.
D) As palavras que aparecem destacadas nestes trechos “Mas
estamos falando de UM plugin.” (5º§) e “Mais informações
aqui: http://bit.ly/2VFjKOx”. (5º§) desempenham a mesma
função sintático-semântica; portanto, são classificadas
como advérbios.

CARGO: ENFERMEIRO (T)

Questão 09

No título do texto, a palavra “mito”:
A) Foi usada com sentido conotativo e não faz referência a
fatos citados no texto.
B) Antecipa uma comparação que será esclarecida no
desenvolvimento do texto.
C) Não estabelece relação com a possível “confusão” a que
se refere o autor no início do texto.
D) Torna implícita a relação entre o fato vivenciado pelo
autor e o mito do “Cavalo de Troia”.

Questão 10

A identificação do sujeito de uma oração é indispensável
para o estabelecimento adequado da concordância verbal.
Relativamente à concordância do verbo sublinhado em “Do
nada, a criação e edição do site parou de funcionar.” (4º§),
assinale a afirmativa correta.
A) Os dois núcleos do sujeito estão no singular, por isso o
verbo deverá concordar com eles, também flexionado no
singular.
B) O verbo deveria estar flexionado no plural para concordar
com os dois termos que constituem os núcleos do sujeito
composto.
C) Como o verbo está posicionado depois do sujeito composto,
de acordo com a norma padrão, ele deverá estar flexionado
no singular.
D) Se o verbo estivesse flexionado no plural, estaria em
desacordo com a regra de concordância verbal proposta
pela variedade padrão do idioma.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 11

“Tendo se iniciado em torno das bandas Mundo Livre S.A. e
Chico Science & Nação Zumbi, a cena ultrapassou o campo da
música, incorporando outras áreas, como o cinema (com o
chamado Árido Movie) e a moda (com coleções como a do
estilista Eduardo Ferreira). Foi em 1992 que Fred Zero Quatro
escreveu “Caranguejos com cérebro” que, originalmente, não
era um manifesto. Era, sim, um release escrito para uma
coletânea que Mundo Livre S.A. e Chico Science & Nação
Zumbi pretendiam lançar conjuntamente. Recebido euforicamente pela mídia local, o release foi o estopim para a
transmutação da cena em movimento.” O trecho anterior se
refere ao movimento conhecido como:
A) Bossa Nova.
B) Manguebeat.
C) Tropicalismo.
D) Jovem Guarda.
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Questão 12

Questão 14

O mundo está mudando rapidamente. De uma população em
rápido crescimento, passando por mudanças climáticas a
epidemias de saúde, como o Ebola, estamos enfrentando
desafios sem precedentes em escala global. O esforço mais
coordenado para enfrentar estes desafios tem sido os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
Organização das Nações Unidas (ONU), lançados em setembro
de 2015 como “o projeto para alcançar um futuro melhor e
mais sustentável para todos”. Diante do exposto, analise as
afirmativas a seguir.
I. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em
todos os lugares.
II. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e
melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.
III. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as
mulheres e meninas.
IV. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as
florestas, combater a desertificação, deter e reverter a
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.
V. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
VI. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade,
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da
vida para todos.
São considerados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU)
A) I, II, III, IV, V e VI.
B) I, II, III, IV e VI, apenas.
C) I, II, III, V e VI, apenas.
D) I, II, IV, V e VI, apenas.

O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a
montante – o método menos seguro e mais barato – em 25 de
janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com
rejeitos de mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja
designação oficial era barragem da Mina do Feijão, classificada
como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era
controlada pela Vale S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro-Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município brasileiro
de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais.
Sobre os impactos do rompimento, é INCORRETO afirmar que:
A) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio
ambiente, formou-se uma pluma de contaminação na
água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de
espécimes da biodiversidade, incluindo da ictiofauna.
B) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às margens do rio
Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama
de rejeitos de minério de ferro e outras substâncias
químicas.
C) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar
historicamente constituídos nos territórios; além de provocar
efeitos danosos sobre a saúde.
D) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas,
fauna e flora; devastou florestas nativas da Mata Atlântica
e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos
mais importantes mananciais da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.

Questão 13

Leia os trechos atentamente.
I. “Ela era. Tal que assim se desencantava, num encanto
tão terrível; e levantei mão para me benzer – mas com
ela tapei foi um soluçar, e enxuguei as lágrimas maiores.
Uivei. Diadorim! Diadorim era uma mulher. Diadorim era
mulher como o sol não acende a água do rio Urucuia,
como eu solucei meu desespero.”
II. “O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o
raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do
litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de
vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o
desempeno, a estrutura corretíssima das organizações
atléticas.”
Os trechos anteriores fazem parte das importantes obras
da Literatura Brasileira, respectivamente:
A) Vidas Secas, de Graciliano Ramos e Sertões, de Euclides
da Cunha.
B) Sertões, de Euclides da Cunha e Grande Sertão: Veredas,
de João Guimarães Rosa.
C) Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa e
Sertões, de Euclides da Cunha.
D) Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa e
Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto.

Contudo, se a teoria clássica é apenas aplicável ao caso do
pleno emprego, torna-se obviamente enganoso aplicá-la aos
problemas de desemprego involuntário – supondo-se que
tal coisa exista (e quem o negará?). Os teóricos da escola
clássica são comparáveis aos geômetras euclidianos em um
mundo não euclidiano, os quais, descobrindo que, na
realidade, as linhas aparentemente paralelas se encontram
com muita frequência, as criticam por não se conservarem
retas, como único recurso contra as desastrosas interseções
que se produzem. Sendo esta a realidade, não há, de fato,
nenhuma outra solução a não ser rejeitar o axioma das
paralelas e elaborar uma geometria não euclidiana.
(Keynes, 1996, p. 54.)

A teoria clássica criticada por John Maynard Keynes tem
como seus principais autores:
A) Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber.
B) Adam Smith, Augusto Comte, Rousseau e Montesquieu.
C) Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus e
John Stuart Mill.
D) Euclides de Alexandria, Adam Smith, David Ricardo,
Thomas Robert Malthus.

CARGO: ENFERMEIRO (T)

Questão 15
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Questão 16
Distribuição percentual por cor /raça da população geral, da parcela de
graduandos e pós-graduandos. Brasil, 2000 e 2010.
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Analisando o gráfico, é possível inferir que:
I. É observado um movimento de queda na participação dos brancos de 2000 para 2010, seja na população geral como nas
parcelas que frequentam cursos de graduação e pós-graduação.
II. Os brancos representavam 53,7% da população brasileira no ano 2000 e passam para 47,5% em 2010. Já os negros que
representavam 44,7% da população no ano 2000, sendo 6,2% pretos e 38,5% pardos, em 2010, têm sua participação
aumentada para 50,9%, sendo 7,5% pretos e 43,4% pardos.
III. Em relação à participação de negros e brancos no contingente de graduandos do Ensino Superior, é notável o movimento
ascendente dos negros. No ano 2000, eles representavam 19,5% dos graduandos do país, enquanto em 2010 passam a
representar 35,0% da população nessa condição de escolaridade. Por outro lado, os brancos se conservam em um patamar
bastante superior ao dos negros quanto ao quesito frequência a curso superior, mas a sua participação tem uma redução,
passando de 78,5% para 63,0%.
IV. Em relação ao contingente de brasileiros pós-graduandos, é perceptível também a involução dos negros no período de 2000 a
2010. A porcentagem de negros nesse contingente passa de 24,9% para 13,3%. Como na comparação anterior, os brancos,
embora exibam uma participação na população de pós-graduandos bastante superior à dos negros, apresentaram queda no
período de 84,3% para 73,2% no período.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I, II e III.
B) I, II e IV.
C) I, III e IV.
D) II, III e IV.

Questão 17

As primeiras universidades fora da Europa se fizeram na América espanhola. Criada em 1538, a Universidade de São
Domingos é, historicamente, a primeira universidade das Américas. Depois vieram as de San Marcos, no Peru (1551), México
(1553), Bogotá (1662), Cuzco (1692), Havana (1728) e Santiago (1738). As primeiras universidades norte-americanas, Harvard, Yale
e Filadélfia, surgiram, respectivamente, em 1636, 1701 e 1755. Em que século surgiu a primeira universidade brasileira?
A) Século XIX com a chegada da Família Real, em 1808.
B) Século XVII em Salvador, primeira capital brasileira, durante o Ciclo do Açúcar.
C) Século XX, sendo a Universidade do Rio de Janeiro a primeira instituição de ensino superior com o nome de Universidade.
D) Século XVIII motivada pelo Ciclo do Ouro que trouxe para o Brasil um grande contingente de portugueses em busca da
riqueza.

CARGO: ENFERMEIRO (T)
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Questão 18

Ao contrário da América portuguesa, que mantém a unidade
territorial após a independência, a América espanhola divide-se em várias nações, apesar de tentativas de promover a
unidade, como a Grã-Colômbia, reunindo Venezuela e
Colômbia, de 1821 a 1830, a República Unida da América
Central e a Confederação Peru-Boliviana, entre 1835 e 1838.
A fragmentação política da América hispânica pode ser
explicada pelo próprio sistema colonial, uma vez que as
diversas regiões do império espanhol eram isoladas entre si.
Essa situação favorece também o surgimento de lideranças
locais fortes, os caudilhos, dificultando a realização de um
projeto de unidade colonial. Para os historiadores há muitas
razões que levaram à fragmentação da América espanhola e
à unidade da portuguesa formando, o Brasil. Diante do
exposto, analise as afirmativas a seguir.
I. Uma das causas da fragmentação da América espanhola
tem a ver com a distância geográfica entre as cidades das
antigas colônias e a forma como as duas possessões eram
administradas por suas respectivas metrópoles. Ainda que a
colônia portuguesa tivesse dimensões continentais, a maior
parte da população se concentrava em cidades costeiras,
enquanto o interior permanecia praticamente inexplorado.
Na época da Independência, as principais cidades brasileiras
se concentravam no litoral. As distâncias entre as cidades
eram, assim, menores do que na América espanhola.
II. No Brasil, a elite era muito mais homogênea ideologicamente do que a espanhola.
III. Em 1808, a invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte
levou o Príncipe Regente, João, a fugir para o Rio de
Janeiro, transferindo não somente a Corte, mas toda a
burocracia do governo: arquivos, biblioteca real, tesouro
público e cerca de 15 mil pessoas. O Rio de Janeiro virou,
então, a sede político-administrativa do Império. A
presença do Rei em território brasileiro serviu como
fonte de legitimidade para que a colônia se mantivesse
unida.
IV. Na independência da América Portuguesa, as elites
aprenderam que poderiam lidar muito bem com uma
população irrequieta. Todas as províncias tomaram
medidas que objetivavam terminar com a escravidão,
possivelmente para diminuir o perigo da revolta escrava.
Mestiços tinham o comando de forças militares e eram
frequentemente recompensados com posse de terras
tomadas dos monarquistas.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
B) I e II, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I, II e III, apenas.

CARGO: ENFERMEIRO (T)

Questão 19

O mestre-sala dos mares

Há muito tempo nas águas da Guanabara / O dragão do mar
reapareceu / Na figura de um bravo marinheiro / A quem a
história não esqueceu / Conhecido como o almirante negro
/ Tinha a dignidade de um mestre-sala / E ao navegar pelo
mar com seu bloco de fragatas / Foi saudado no porto pelas
mocinhas francesas / Jovens polacas e por batalhões de
mulatas / Rubras cascatas jorravam nas costas / dos negros
pelas pontas das chibatas...
“O mestre-sala dos mares”, música composta, em 1975,
por João Bosco e Aldir Blanc, se refere à revolta:
A) Confederação dos Tamoios: a primeira rebelião de que se
tem notícia na história brasileira; revolta de uma coligação
de tribos indígenas – com o apoio dos franceses que haviam
fundado a França Antártica – contra os portugueses.
B) Revolução Praieira: nascida da rivalidade entre os partidos
Liberal e Conservador, o movimento acabou se transformando em choque de classes. Os praieiros lutaram de
1848 a 1849, exigindo voto livre e democrático, liberdade
de imprensa e trabalho para todos.
C) Revolta da Armada: foi um movimento contra o presidente
Floriano Peixoto, que irrompeu no Rio de Janeiro, em 6 de
setembro de 1893. Praticamente toda a marinha se tornou
antiflorianista. O principal combate ocorreu na Ponta da
Armação, em Niterói, em 9 de fevereiro de 1894. O governo
conseguiu a vitória, graças a uma nova esquadra, adquirida
e aparelhada no exterior, e debelou a rebelião em março.
D) Revolta da Chibata: rebelião ocorrida na Marinha brasileira
entre 22 e 27 de novembro de 1910, em protesto contra os
castigos físicos que os militares de baixa patente recebiam.
Os amotinados, liderados pelo marinheiro João Cândido
Felisberto, tiveram suas reivindicações atendidas – a
punição com chibatadas foi extinta –, mas uma semana
depois quase todos foram presos, mortos ou mandados
para seringais na Amazônia.
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Questão 20

Terremoto de magnitude 6,8 atinge cidade do Acre

Um terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter atingiu
o Acre, na tarde deste sábado (5). De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), o tremor
de terra foi registrado a 89,1 quilômetros da cidade de
Tarauacá, situada a 400 km de Rio Branco, com uma
profundidade de 575 quilômetros.
(GauchaZH. 05 de janeiro de 2019.)

Sobre a notícia, analise as afirmativas a seguir.
I. É verdadeira, sendo comuns terremotos no Acre, que se
localiza na região do Brasil onde se registra o maior
número de abalos sísmicos por estar na borda da placa
de Naz-ca, que passa embaixo da placa sul-americana,
formando a Cordilheira dos Andes.
II. Trata-se de fake news, pois o Brasil está totalmente livre da
ocorrência de terremotos; seu território encontra-se distante
da zona de instabilidade tectônica, ou seja, longe das zonas
de convergência entre placas.
III. Trata-se de fake news, pois um tremor com esta magnitude
provocaria muitos danos à cidade, com muitas vítimas e
seria notícia amplamente divulgada.
IV. As chamadas fake news trazem algumas características
particulares, o que pode servir como um aviso de que
determinada informação é questionável, tais como: são
sensacionalistas-conspiratórias; o evento geralmente não
tem data do acontecimento; induzem ao compartilhamento e têm fonte duvidosa. Como a notícia do
terremoto é sensacionalista e tem fonte duvidosa, não
deve ser considerada verdadeira.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) II e III.
C) II e IV.
D) II, III e IV.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA
Questão 21

“Tecnologia de intervenção em saúde que aborda de modo
integral e dinâmico o processo saúde-doença no ser humano,
podendo ser usada isolada ou de forma integrada com outros
recursos terapêuticos. Originária da Medicina Tradicional
Chinesa (MTC), compreende um conjunto de procedimentos
que permitem o estímulo preciso de locais anatômicos,
definidos por meio da inserção de agulhas filiformes metálicas
para promoção, manutenção e recuperação da saúde, bem
como para prevenção de agravos e doenças.” As informações
se referem a:
A) Reiki.
B) Fitoterapia.
C) Acupuntura.
D) Crenoterapia.

CARGO: ENFERMEIRO (T)

Questão 22

Acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de
Humanização (PNH), que não tem local nem hora certa para
acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo.
Acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos
cidadãos que procuram os serviços de saúde. Colocar em
ação o acolhimento, como diretriz operacional, requer uma
nova atitude de mudança no fazer em saúde. Em relação ao
acolhimento, analise as afirmativas a seguir.
I. Implica em protagonizar os sujeitos envolvidos no processo
de produção de saúde; a valorização e a abertura para o
encontro entre o profissional de saúde, o usuário e sua rede
social.
II. É necessário reorganizar os serviços de saúde a partir da
problematização dos processos de trabalho, de modo a
possibilitar a intervenção de toda a equipe multiprofissional encarregada da escuta e da resolução do problema
do usuário.
III. Elaborar projetos terapêuticos individuais e coletivos com
equipes de referência em atenção diária que sejam
responsáveis e gestoras desses projetos (horizontalização
por linhas de cuidado).
IV. A equipe neste processo pode também garantir acolhimento aos seus profissionais e às dificuldades de seus
componentes na acolhida à demanda da população; uma
postura de escuta e compromisso em dar respostas às
necessidades de saúde trazidas pelo usuário, de maneira
que inclua sua cultura, seus saberes e sua capacidade de
avaliar riscos.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) II e III, apenas.
D) I, II, III apenas.

Questão 23

Considerando a finalidade da Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde, a NOB-SUS/96, analise as afirmativas
a seguir.
I. Promover e consolidar o pleno exercício, por parte do
poder público municipal e do Distrito Federal, da função
de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes,
resultando na redefinição das responsabilidades dos
Estados, do Distrito Federal e da União, avançando na
consolidação dos princípios do SUS.
II. Viabilizar a imprescindível cooperação técnica e financeira
dos poderes públicos estadual e federal.
III. Buscar a responsabilidade pela gestão de um sistema que
atenda, com integralidade, à demanda das pessoas pela
assistência à saúde e às exigências sanitárias ambientais.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.
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Questão 24

A gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser fundamentada na distribuição de competências entre a União, os
Estados e os Municípios. Sobre a função de gerir a saúde,
analise as afirmativas a seguir.
I. O gestor, ao assumir, poderá encontrar uma ampla e
diversificada gama de situações e problemas, de diferentes
naturezas, que deverão ser abordados de maneira uniforme,
em conformidade com a legislação e os equipamentos
disponíveis.
II. Cada região possui sua especificidade contendo equipes,
estruturas e recursos financeiros diferentes. As estratégias,
para a melhor condução dos sistemas de saúde, deverão
se adequar, necessariamente, a essas diferenças regionais,
pois não há um padrão único e imutável de gestão.
III. O gestor deverá, em conjunto com o secretário de saúde,
fomentar investimentos em relação à Equipe de Saúde
privilegiando, em sua composição, as capacidades técnicas
e, em sua condução, o trabalho em grupo que potencializa
os encaminhamentos e proposições coletivas, bem como
o matriciamento das relações e a responsabilização de
cada técnico envolvido.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.

Questão 25

Pela Constituição brasileira, as pessoas vivendo com HIV,
assim como todo e qualquer cidadão brasileiro, têm obrigações e direitos garantidos; entre eles estão a dignidade
humana e o acesso à saúde pública e, por isso, são amparadas
pela lei. Sobre os direitos fundamentais da pessoa portadora
do vírus da Aids, analise as afirmativas a seguir.
I. Direito à assistência e ao tratamento, dados sem qualquer
restrição, garantindo sua melhor qualidade de vida.
II. Direito à participação em todos os aspectos da vida social.
Toda ação que visar a recusar aos portadores do HIV/Aids
um emprego, um alojamento, uma assistência ou a privá-los disso, ou que tenda a restringi-los à participação em
atividades coletivas, escolares e militares, deve ser considerada discriminatória e punida por lei.
III. Direito a comunicar apenas às pessoas que deseja o seu
estado de saúde e o resultado dos seus testes.
IV. Direito à continuação de sua vida civil, profissional,
sexual e afetiva, sendo obrigatório informar a todos os
envolvidos.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) II e III, apenas.
D) I, II, III apenas.

CARGO: ENFERMEIRO (T)

Questão 26

Os acidentes ocasionados por serpentes, escorpiões, aranhas
e abelhas constituem um grave problema de saúde pública no
Brasil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu os
acidentes ofídicos na lista das doenças tropicais negligenciadas
que acometem, na maioria das vezes, populações pobres que
vivem em áreas rurais. No Brasil, as serpentes peçonhentas de
interesse em saúde pública pertencem às famílias Viperidae e
Elapidae. Sobre os tipos de divisão dos acidentes, marque V
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Acidentes botrópicos (acidentes com serpentes dos
gêneros Bothrops e Bothrocophias – jararaca, jararacuçu,
urutu, caiçaca, comboia).
( ) Acidentes laquéticos (acidentes com serpentes do gênero
Crotalus – cascavel).
( ) Acidentes elapídicos (acidentes com serpentes dos gêneros
Micrurus e Leptomicrurus – coral-verdadeira).
( ) Acidentes crotálicos (acidentes com serpentes do gênero
Lachesis – surucucu-pico-de-jaca)
A sequência está correta em
A) V, V, F, V.
B) F, F, V, V.
C) V, F, V, F
D) F, V, F, F.

Questão 27

Ao aperfeiçoar a gestão do SUS, a Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS/96) aponta
para uma reordenação do modelo de atenção à saúde.
Sobre as redefinições, é INCORRETO afirmar que:
A) Os instrumentos gerenciais devem permitir que os
municípios e estados superem o papel exclusivo de prestadores de serviços e assumam os seus respectivos papéis de
gestores do SUS.
B) É necessário vincular os serviços com os seus usuários,
privilegiando a rede privada de saúde e criando, assim,
condições para uma efetiva participação e controle social
com maior qualidade.
C) Os mecanismos e fluxos de financiamento reduzem progressivamente e continuamente a remuneração por produção de
serviços e ampliam as transferências de caráter global, fundo
a fundo, com base em programações ascendentes, pactuadas
e integradas.
D) A prática do acompanhamento, controle e avaliação no SUS
supera os mecanismos tradicionais, centrados no faturamento
de serviços produzidos, valorizando os resultados advindos de
programações com critérios epidemiológicos e desempenho
com qualidade.

Questão 28

Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias
de interesse para a saúde é de competência da direção:
A) Conselho Municipal de Saúde.
B) Municipal do Sistema de Saúde (SUS).
C) Estadual do Sistema Único de Saúde (SUS).
D) Nacional do Sistema Único da Saúde (SUS).
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Questão 29

“Princípio que considera as pessoas como um todo, atendendo
a todas as suas necessidades, incluindo a promoção da saúde,
a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação,
assegurando uma atuação intersetorial entre as diferentes
áreas que tenham repercussão na saúde e na qualidade de
vida dos indivíduos.” A afirmação se refere ao Princípio da:
A) Equidade.
B) Integralidade.
C) Universalidade.
D) Descentralização.

Questão 30

Os serviços e as ações de atenção à saúde, no âmbito do SUS,
devem ser desenvolvidos em um conjunto de estabelecimentos, organizados em rede regionalizada e hierarquizada,
e disciplinados segundo subsistemas, um para cada município.
Sobre os estabelecimentos do subsistema municipal, ou seja,
do SUS - Municipal, é INCORRETO afirmar que:
A) Não precisam ter sede no território do município.
B) Não precisam ser, obrigatoriamente, de propriedade da
prefeitura.
C) Os estabelecimentos prestadores de serviços privados
sendo, em sua maioria, terão direito à gestão do sistema
municipal não sendo da competência do poder público,
uma vez que se tratam de empresas com fins lucrativos.
D) As ações poderão estar associadas e desenvolvidas pelas
unidades estatais (próprias, estaduais ou federais) ou
privadas (contratadas ou conveniadas, com prioridade
para as entidades filantrópicas), devendo ser organizadas
e coordenadas.

LEGISLAÇÃO
Questão 31

A Lei Orgânica do Município de Formiga/MG determina
que o Prefeito fará publicar diariamente o:
A) Movimento de caixa do dia anterior.
B) Balancete resumido da receita e da despesa.
C) Montante de cada um dos recursos recebidos.
D) Montante de cada um dos tributos arrecadados.

Questão 32

“A Lei Orgânica do Município de Formiga/MG define a
_________________ como o serviço autônomo, criado por lei,
com personalidade jurídica, patrimônio, e receita própria,
para executar atividades típicas da Administração Pública,
que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestões
administrativa e financeira descentralizadas.” Assinale a
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) autarquia
B) empresa pública
C) fundação pública
D) agência executiva

CARGO: ENFERMEIRO (T)

Questão 33

Considere que um servidor do Município de Formiga/MG
tenha deixado para prestar contas ao Tribunal de Contas no
último dia do prazo e que, por uma comprovada indisponibilidade do sistema, não tenha sido possível transmitir os
arquivos. Nos moldes das penalidades previstas na Lei nº
8.429/92:
A) A negligência do servidor implica a condenação em multa
de até duas vezes o valor de eventual dano ao erário.
B) Fica caracterizada a improbidade administrativa do tipo
prejuízo ao erário com suspensão dos direitos políticos.
C) Não haverá configuração do ilícito, mas haverá aplicação
da pena de advertência por imprudência e negligência.
D) Não haverá configuração de ato de improbidade de
atentado aos princípios, pois não houve conduta culposa
do agente.

Questão 34

Considerando a Lei Complementar nº 41/2011, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Formiga/MG, sobre a revisão do processo disciplinar é
correto afirmar que:
A) O pedido de revisão deverá ser feito com base em provas
documentais e/ou testemunhais ainda não apreciadas no
Processo Administrativo Disciplinar.
B) Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento
do servidor, qualquer pessoa poderá requerer a revisão
do Processo Administrativo Disciplinar em seu nome.
C) O pedido de revisão será dirigido ao Chefe do Poder
competente que, se autorizar a revisão, convocará a
Comissão que conduziu o Processo Disciplinar originário.
D) Na revisão do Processo Administrativo Disciplinar, a penalidade poderá ser mantida, modificada ou permitido seu
agravamento, mediante ampla defesa e contraditório.

Questão 35

Nos moldes da Lei Complementar nº 41/2011, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Formiga/MG, a sindicância NÃO poderá resultar em:
A) Arquivamento do processo.
B) Aplicação da penalidade de demissão.
C) Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
D) Aplicação de penalidade de suspensão de até trinta dias.

CONHECIMENTOS DO CARGO
Questão 36

O diabetes tipo 1 se caracteriza pela destruição das células
beta pancreáticas, levando à deficiência na secreção de
insulina podendo evoluir com complicações agudas e
crônicas. São complicações agudas desta doença:
A) Cetoacidose e hipoglicemia.
B) Doença arterial coronariana e cetoacidose.
C) Doença arterial coronariana e hipoglicemia.
D) Doença cerebrovascular e doença arterial coronariana.
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Questão 37

Algumas recomendações são importantes e devem ser
seguidas para a prevenção de acidentes com materiais
pérfuro-cortantes, como nunca reencapar, entortar ou
quebrar agulhas com as mãos, desprezar o material pérfuro-cortante em recipientes próprios para esse fim, dentre
outras. Porém, nos casos de contato direto com material
biológico infectante (como o sangue, fluidos vaginais, sêmen,
dentre outros) em que haja exposição percutânea, mucosa
ou pele não íntegra e quando ocorre acidentes com material
pérfuro-cortante, a Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP)
deve ser iniciada. Sobre essa profilaxia, analise as afirmativas
a seguir.
I. Esta profilaxia é considerada urgência médica.
II. Consiste no uso de medicamentos anti-inflamatórios e
antirretrovirais para prevenir o risco da infecção pelo
HIV.
III. Não deve ser indicada nos casos em que o teste rápido
para o HIV for positivo. Nestes casos, a pessoa deve ser
encaminhada para o início do tratamento do HIV.
IV. Para que seja iniciada a profilaxia, o profissional de
saúde deve avaliar o tipo de material biológico que a
pessoa foi exposta e se é de risco de transmissão do
HIV, independentemente do tempo transcorrido entre
a exposição e o atendimento.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) IV.
B) I e III.
C) II e IV.
D) I, II e IV.

Questão 38

Febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus
transmitido pela picada dos mosquitos infectados e não há
transmissão direta de pessoa a pessoa. Seus sintomas iniciais
são febre com calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas
costas, dores musculares, vômitos e fraqueza.
(Disponível em: http://saude.gov.br/saude-de-a-z/febre-amarelasintomas-transmissao-e-prevencao. Acesso em: 10/12/2019.)

Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F
para as falsas.
( ) O mosquito Aedes aegypti é o principal vetor e reservatório
da febre amarela urbana.
( ) Por se tratar de doença grave, todo caso suspeito da
doença deve ser imediatamente notificado.
( ) Os macacos são importantes sentinelas para alerta de
circulação da febre amarela porque também transmitem
diretamente a doença.
( ) Os macacos são os hospedeiros naturais do vírus da
doença e o homem não imunizado entra no ciclo de
transmissão da doença acidentalmente.
A sequência está correta em
A) V, V, F, V.
B) V, F, V, F.
C) F, V, F, V.
D) F, F, V, V.

CARGO: ENFERMEIRO (T)

Questão 39

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que as
crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno
nos primeiros seis meses de vida e que, a partir de então, a
amamentação seja mantida por dois anos ou mais, juntamente
com o uso de alimentos complementares adequados.
(Disponível em: http://www.redeblh.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/
sys/start.htm?sid=384. Acesso em: 09/12/2019.)

As mulheres que estão amamentando seus filhos e necessitam,
por alguma razão, de se ausentarem, podem ser orientadas a
fazer a ordenha do leite materno e conservá-lo sob refrigeração
para que a criança possa recebê-lo posteriormente. Nesse
caso, as mães devem ser orientadas quanto ao armazenamento adequado do leite. O leite materno ordenhado não
pasteurizado pode ser estocado na geladeira (com temperatura
máxima de 5°C) sendo apropriado para o consumo por até:
A) 6 horas.
B) 8 horas.
C) 12 horas.
D) 18 horas.

Questão 40

Câncer é o crescimento desordenado de células que invadem
órgãos e tecidos. Essas células doentes podem se espalhar
para outras regiões, o que conhecemos como metástase.
Atualmente, existem mais de 100 tipos de câncer na literatura
médica mundial.
(Disponível em: http://saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer#cancer.
Acesso em: 13/12/2019.)

O câncer pode ter várias causas; porém, alguns tipos têm a
causa bem conhecida. Atualmente, já são vistas várias
infecções virais relacionadas a posterior desenvolvimento de
neoplasias. São exemplos de vírus causadores de neoplasias,
EXCETO:
A) Vírus do HIV.
B) Vírus Epstein-Barr.
C) Vírus da hepatite A.
D) Vírus da hepatite B.

Questão 41

Saber diferenciar a insuficiência coronariana aguda é o
principal objetivo da avaliação do indivíduo com dor torácica.
Além de outros cuidados que devem constar no planejamento da assistência de enfermagem torna-se necessário
providenciar exames laboratoriais que meçam os níveis
iniciais dos marcadores séricos de necrose miocárdicos, além
do hemograma, eletrólitos e coagulação. Um desses marcadores é a creatinoquinase (CK). Esta enzima é composta por
duas subunidades – B (brain) e M (muscle) – que, quando
combinadas, formam creatinoquinases que são indicadores
específicos para determinados tecidos. A creatinoquinase
encontrada predominantemente no músculo cardíaco é:
A) CK - BB
B) CK - MB
C) CK - MM
D) CK - total
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Questão 42

Alterações próprias do envelhecimento resultam em alguns
aspectos especiais na medição da pressão arterial na população
idosa. Um desses aspectos é a pseudo-hipertensão, que está
associada a:
A) Processo de enrijecimento da parede arterial, dificultando
a sua oclusão.
B) Hiato auscultatório que resulta em valores falsamente
altos da pressão arterial sistólica.
C) Tortuosidades das artérias resultando em valores falsamente altos da pressão arterial sistólica.
D) Processo de dilatação arterial, que resulta em valores
falsamente altos da pressão arterial diastólica.

Questão 43

Os miomas uterinos, considerados tumores benignos que se
originam do tecido muscular do útero, raramente se tornam
malignos, tendo o seu crescimento influenciado por hormônios
ovarianos. Podem apresentar como sintomas sangramento,
dor pélvica, infertilidade e dor durante a atividade sexual.
Durante a consulta de enfermagem, na observação da ultrassonografia com miomas devem ser avaliados os aspectos como:
o tamanho do mioma, a quantidade, o tamanho uterino e a
localização. Os miomas localizados no endométrio e que fazem
protrusão para dentro da cavidade uterina são classificados
como:
A) Subserosos.
B) Intramurais.
C) Submucosos.
D) Pedunculados.

Questão 44

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa considera que
indivíduos idosos, mesmo sendo independentes, ou seja, que
são capazes de realizar sem dificuldades e sem ajuda todas as
atividades de vida diária, como tomar banho, vestir-se, usar o
banheiro, transferir-se da cama para a cadeira, ser continente
e alimentar-se com a própria mão, mas que apresentem
alguma dificuldade nas atividades instrumentais de vida diária
como preparar refeições, controlar a própria medicação, fazer
compras, controlar o próprio dinheiro, usar o telefone, fazer
pequenas tarefas e reparos domésticos e sair de casa sozinho,
utilizando uma condução coletiva são considerados idosos
com potencial para desenvolver fragilidade e, por isso,
merecerão atenção específica pelos profissionais de saúde e
devem ser acompanhados com maior frequência. Para
classificar o idoso como frágil, esta política considera as
situações especificadas no seu texto e a classificação etária que
é definida em literatura. Pelo critério etário, o idoso passa a ser
considerado frágil quando completa:
A) 65 anos de idade.
B) 70 anos de idade.
C) 75 anos de idade.
D) 80 anos de idade.

CARGO: ENFERMEIRO (T)

Questão 45

O termo trabalho de parto se refere ao processo de movimentação do feto, placenta e membranas, para fora do
útero e através do canal do parto.

(LOWDERMILK, 2012.)

“Considerando que são quatro os períodos clínicos do parto,
o momento que dura após a expulsão fetal até a expulsão da
placenta pela vagina corresponde ao _____ período do
parto.” Assinale a alternativa que completa corretamente a
afirmativa anterior.
A) 1º
B) 2º
C) 3º
D) 4º

Questão 46

A notificação compulsória é definida como “comunicação
obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos,
profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos
de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita
ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública”.
(Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017.)

Sobre a notificação compulsória, é INCORRETO afirmar que:
A) A periodicidade da notificação compulsória, pode ser
imediata ou semanalmente, de acordo com a lista
nacional de notificação compulsória.
B) Qualquer cidadão pode comunicar às autoridades de saúde as
doenças, agravos ou eventos de saúde pública de notificação
compulsória desde que delas tenha conhecimento.
C) A notificação compulsória imediata deve ser feita em até
doze horas do atendimento inicial e deve ser realizada
pelo profissional ou pelo responsável pelo serviço
assistencial que prestar inicialmente a assistência.
D) São autoridades de saúde que recebem a notificação
compulsória, conforme a lista nacional de notificação
compulsória: as Secretarias Municipais de Saúde, as
secretarias estaduais de saúde, a Secretaria de Saúde do
Distrito Federal e o Ministério da Saúde.

Questão 47

A ANVISA classifica o Centro de Material e Esterilização
(CME) em CME classe I e CME classe II e define na RDC nº 15,
de 15 de março de 2012 “O CME Classe II é aquele que
realiza o processamento de produtos para a saúde não
críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e
não complexa, passíveis de processamento”.
(BRASIL, 2012.)

São características de um produto para saúde crítico de
conformação complexa, EXCETO:
A) Lúmem com fundo cego.
B) Espaços internos inacessíveis.
C) Lúmem inferior a cinco milímetros.
D) Válvulas que permitam a escovação durante o processo
de limpeza.
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CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA E DO SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE FORMIGA
Questão 48

A Atenção Básica deve ser estruturada como o primeiro ponto
de atenção e como a principal porta de entrada do usuário na
Rede de Atenção à Saúde (RAS). É constituída por equipes
multidisciplinares que cobre toda a população. Dos diferentes
tipos de equipes que compõem a Atenção Básica, a que é
considerada como a estratégia prioritária de atenção à saúde
e de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica
corresponde à:
A) Equipe de Saúde Bucal.
B) Equipe da Atenção Básica.
C) Equipe de Saúde da Família.
D) Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica.

Questão 49

Os imunobiológicos são produtos termolábeis; portanto,
alterações da temperatura de conservação podem comprometer a potência imunogênica da vacina. Em algumas
instâncias da Rede de Frio duas vacinas podem ser mantidas
em temperaturas que variam de –25°C a –15°C sem que haja
alteração do seu poder imunogênico; assinale-as.
A) Vacina Febre Amarela e Vacina Poliomielite Oral (VOP).
B) Vacina Poliomielite Oral (VOP) e Vacina Adsorvida Hepatite
A.
C) Vacina Febre Amarela e Vacina Poliomielite Inativada
(VIP).
D) Vacina Adsorvida Difteria, Tétano, Pertússis e Vacina
Adsorvida Hepatite A.

Questão 50

A Norma Regulamentadora nº 32 estabelece as diretrizes
básicas para a implementação de medidas de proteção à
segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de
saúde, bem como daqueles que exercem atividades de
promoção e assistência à saúde em geral. Esta Norma se
aplica:
A) Aos serviços de saúde onde haja assistência à saúde
direta como postos de saúde, clínicas e hospitais, em
qualquer nível de complexidade, apenas.
B) Às edificações que prestam serviços de saúde direta e que
promovam ações de promoção, recuperação e assistência
à saúde, em qualquer nível de complexidade, apenas.
C) A qualquer edificação que presta serviços de saúde à
população e que promova ações de promoção, recuperação
e assistência à saúde, bem como ensino e pesquisa em
saúde, em qualquer nível de complexidade.
D) Às edificações que prestam serviços de saúde à população
e que promovam ações de promoção, recuperação e
assistência à saúde, e às instituições de ensino na área da
saúde, em qualquer nível de complexidade, somente.

CARGO: ENFERMEIRO (T)
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INSTRUÇÕES
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

ponta grossa.
É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras
e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.
Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários.
O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior Completo e
1 (um) Parecer Jurídico somente para o cargo de Advogado Público; 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os
cargos de Nível Médio e Médio Técnico; e, 30 (trinta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Fundamental
Incompleto.
Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no
Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva – Parecer Jurídico) que lhe foram fornecidos
estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição,
o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.
Terão duração de 3h (três horas) as provas para os cargos de Nível Fundamental Incompleto, 4h (quatro horas) para os
cargos de Nível Médio e Superior Completo (exceto Advogado Público) e 5h (cinco horas) para o cargo de Advogado Público.
Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos
Definitivos (Prova Discursiva – Parecer Jurídico).
As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas
(gabarito) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva – Parecer Jurídico), devidamente assinados no local indicado.
Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em
qualquer outro meio.
O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de
Provas.
Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da Sala e pelo Coordenador da Unidade de
Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.

RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de
múltipla escolha.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três)
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso
pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan,
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso
Público.

