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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 da 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 03h, 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
Dentre         as         opções         citadas         abaixo,         assinale         aquela         que
corresponde         ao         vetor         da         Doenças         de         Chagas.

(A) Flebotomíneos.

(B) Triatomíneos.

(C) Anophele.

(D) Caramujo.

Questão 02
A         vigilância         em         saúde         consiste         em         ações         de         vigilância,
promoção,         prevenção         e         controle         de         doenças         e         agravos         à
saúde,         devendo-se         constituir         em         espaço         de         articulação
de         conhecimentos         e         técnicas.         Sobre         a         Vigilância         em
saúde         e         seus         componentes,         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) O         objetivo         da         vigilância         sanitária         é         fornecer
orientação         para         os         que         têm         a         responsabilidade         de
decidir         sobre         a         execução         de         ações         de         controle         de
doenças         e         agravos.

(B) A         vigilância         epidemiológica         é         entendida         como         um
conjunto         de         ações         capazes         de         eliminar,         diminuir         ou
prevenir         riscos         à         saúde         e         de         intervir         nos         problemas
sanitários.

(C) A         vigilância         em         saúde         ambiental         visa         ao
conhecimento         e         à         detecção         ou         prevenção         de
qualquer         mudança         nos         fatores         determinantes         e
condicionantes         do         ambiente         que         interferiram         na
saúde         humana.

(D) A         vigilância         epidemiológica         caracteriza-se         por         ser         um
conjunto         de         atividades         destinadas         à         promoção         e
proteção,         recuperação         e         reabilitação         da         saúde         dos
trabalhadores.

Questão 03
No         que         diz         respeito         ao         Calendário         Básico         de         Vacinação
da         criança,         adolescente,         adultos         e         idoso,         é         CORRETO
afirmar         que:

(A) A         vacina         SRC         (tríplice         viral)         é         indicada         para         proteger
contra         o         sarampo,         caxumba         e         rubéola.

(B) A         vacina         Tetravalente         (DTP         +         Hib)         possui         o         objetivo
de         proteger         crianças         contra         a         Poliomielite.

(C) A         primeira         dose         da         vacina         de         Hepatite         B         deve         ser
administrada         aos         3         anos         de         idade.

(D) A         vacina         BCG-ID         deve         ser         administrada         aos         10         anos
de         idade.

Questão 04
Dentre         as         opções         citadas         abaixo,         assinale         a         alternativa
que         corresponde         ao         nome         da         vacina         (administrada         ao
nascer)         utilizada         na         imunização         de         crianças         contra         as
formas         graves         da         tuberculose.

(A) BCG-ID.

(B) Tetravalente         (DTP         +         Hib).

(C) DTP         (tríplice         bacteriana).

(D) SRC         (tríplice         viral).

Questão 05
A         filariose         linfática,         mais         conhecida         como         elefantíase,         é
uma         doença         do         sistema         linfático,         causada         por
nematódeos         parasitas.         Sua         transmissão         ocorres         através
de:

(A) Pela         picada         de         mosquitos         transmissores         com         larvas
infectantes.

(B) Pela         picada         de         moscas         transmissoras         com         larvas
infectantes.

(C) Pela         picada         de         pulgas         transmissoras         com         larvas
infectantes.

(D) Pela         picada         de         piolhos         transmissoras         com         larvas
infectantes.

Questão 06
A         memória         é         o         local         do         computador         que         podemos         usar
para         armazenar         dados.         Em         relação         aos         diversos
dispositivos         que         poderão         ser         usados         para         essa         tarefa,
analise         as         afirmativas         a         seguir         e         identifique         as         corretas:

I.A         memória         ROM         é         um         tipo         de         memória         não         volátil,         ou
seja,         os         dados         permanecem         armazenados         mesmo
quando         o         computador         é         desligado         ou         reiniciado.

II.A         memória         RAM         também         conhecida         como         memória
principal.         Ela         é         RAM,         pois         o         acesso         a         ela         é         randômico,
ou         seja,         aleatório         (Random         Access         Memory),         na         qual
cada         área         da         memória         pode         ser         acessada
aleatoriamente.

III.A         memória         magnética         é         um         tipo         de         memória         de
armazenamento,         no         qual,         utiliza-se         o         magnetismo         para
armazenar         e         representar         os         dados.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I         e         II,         apenas.

(B) I,         II         e         III.

(C) I         e         III,         apenas.

(D) II         e         III,         apenas.

Questão 07
No         que         se         refere         ao         aleitamento         Materno,         é         CORRETO
afirmar         que:

(A) As         mulheres         infectadas         pelo         HIV         não         devem
amamentar         seus         próprios         filhos,         nem         doar         leite.

(B) A         mãe         que         amamenta         precisa         de         menor         quantidade
de         alimentos         e         líquidos.
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(C) O         colostro         consiste         no         leite         esbranquiçado         e         ralo         que
a         mãe         produz         nos         primeiros         dias         após         o         nascimento,
é         o         alimento         ideal         para         recém-nascidos.         É         muito
nutritivo         e         ajuda         a         proteger         o         bebê         contra         infecções.

(D) A         amamentação         frequente         faz         com         que         a         mãe
produza         menos         leite.

Questão 08
Dentre         as         opções         citadas         abaixo,         é         considerada         uma
doença         de         notificação         compulsória:

(A) Dengue.

(B) Diabetes.

(C) Anemia.

(D) Cancêr.

Questão 09
Dentre         as         opções         citadas         abaixo,         assinale         aquela         que
corresponde         a         parte         lógica         do         sistema         de         processamento
de         dados.

(A) Software.

(B) Hardware.

(C) Desktop.

(D) Peopleware.

Questão 10
A         Biossegurança         pode         ser         definida         como         o         conjunto         de
medidas         técnicas,         administrativas,         educacionais,
médicas         e         psicológicas,         utilizadas         com         a         finalidade         de
prevenir         acidentes         em         ambientes         biotecnológicos.         No
que         diz         respeito         as         normas         de         biossegurança         e         a
utilização         dos         Equipamentos         de         Proteção         Individual
(EPI's),         registre         V,         para         verdadeiras,         e         F,         para         falsas:

(__)O         equipamento         de         proteção         individual,         de         fabricação
nacional         ou         importada,         só         poderá         ser         posto         à         venda         ou
utilizado         com         a         indicação         do         Certificado         de         Aprovação
(CA),         expedido         pelo         órgão         nacional         competente         em
matéria         de         segurança         e         saúde         no         trabalho         do         Ministério
do         Trabalho         e         Emprego.

(__)É         responsabilidade         do         trabalhador         comunicar         ao
empregador         qualquer         alteração         que         torne         o         EPI
impróprio         para         uso.

(__)A         Norma         Regulamentadora         nº         10         (NR-10)
regulamenta         a         execução         do         trabalho         com         uso         de
Equipamentos         de         Proteção         Individual         (EPI).

Assinale         a         alternativa         com         a         sequência         CORRETA:

(A) V,         V,         F.

(B) F,         F,         F.

(C) F,         V,         F.

(D) V,         V,         V.

Questão 11
No         que         se         refere         a         Portaria         nº         2.488/2011,         registre         V,
para         verdadeiras,         e         F,         para         falsas:

(__)Aprova         a         Política         Nacional         de         Atenção         Básica,
estabelecendo         a         revisão         de         diretrizes         e         normas         para         a
organização         da         Atenção         Básica,         para         a         Estratégia         Saúde
da         Família         (ESF)         e         o         Programa         de         Agentes         Comunitários
de         Saúde         (PACS).

(__)Define         a         organização         de         Redes         de         Atenção         à         Saúde
(RAS)         como         estratégia         para         um         cuidado         integral         e
direcionado         as         necessidades         de         saúde         da         população.

(__)Descreve         os         dos         princípios         e         diretrizes         gerais         da
atenção         básica.

Assinale         a         alternativa         com         a         sequência         CORRETA:

(A) V,         V,         V.

(B) V,         F,         V.

(C) F,         V,         F.

(D) F,         F,         V.

Questão 12
O         Sistema         Integrado         de         Entrada         e         Saída         responsável
pela         inicialização         do         computador         e         reconhecimento         dos
componentes         ligados         a         ele,         é         conhecido         como:

(A) BIOS.

(B) Clock.

(C) USB.

(D) Drive.

Questão 13
Analise         as         afirmativas         abaixo         e         identifique         as         corretas         no
que         se         refere         à         Lei         nº         8.142         de         28         de         dezembro         de         1990.

I.Dispõe         sobre         a         participação         da         comunidade         na         gestão
do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         e         sobre         as
transferências         intergovernamentais         de         recursos
financeiros         na         área         da         saúde         e         dá         outras         providências.

II.O         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS),         contará,         em         cada
esfera         de         governo,         sem         prejuízo         das         funções         do         Poder
Legislativo,         com         as         seguintes         instâncias         colegiadas:         a
Conferência         de         Saúde         e         o         Conselho         de         Saúde.

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

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:
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(A) I         e         III,         apenas.

(B) I,         II         e         III.

(C) II         e         III,         apenas.

(D) I         e         II,         apenas.

Questão 14
No         que         se         refere         aos         vetores,         vias         de         transmissão,
sintomas,         cuidados         e         tratamento         da         esquistossomose.
Registre         V,         para         verdadeiras,         e         F,         para         falsas:

(__)A         infecção         é         adquirida         quando         o         indivíduo         entra         em
contato         com         água         doce         onde         existam         caramujos
infectados         pelos         vermes         causadores         da
esquistossomose.

(__)A         transmissão         da         esquistossomose         também         pode
ocorrer         por         "autoinfecção",         ou         seja,         por         contato         direto
com         o         doente.

(__)Nos         casos         mais         graves,         o         estado         geral         do         paciente
piora         bastante,         com         emagrecimento,         fraqueza         acentuada
e         aumento         do         volume         do         abdômen,         conhecido
popularmente         como         barriga         d'água.

Assinale         a         alternativa         com         a         sequência         CORRETA:

(A) F,         V,         F.

(B) V,         V,         F.

(C) V,         F,         V.

(D) F,         F,         V.

Questão 15
Assinale         a         alternativa         que         corresponde         ao         tipo         de
aleitamento         materno         em         que         a         criança         recebe         somente
leite,         ordenhado         ou         direto         da         mama,         sem         outros         líquidos
ou         sólidos,         com         exceção         de         gotas         ou         xaropes         contendo
vitaminas,         sais         de         reidratação         oral,         suplementos         minerais
ou         medicamentos.

(A) Aleitamento         materno         exclusivo.

(B) Aleitamento         materno         misto         ou         parcial.

(C) Aleitamento         materno         predominante.

(D) Aleitamento         materno         complementado.

Questão 16
A         respeito         da         Lei         nº         11.350,         de         5         de         outubro         de         2006,
analise         as         afirmativas         a         seguir         e         identifique         as         corretas:

I.As         atividades         de         Agente         Comunitário         de         Saúde         e         de
Agente         de         Combate         às         Endemias,         passam         a         reger-se
pelo         disposto         nesta         Lei.

II.O         exercício         das         atividades         de         Agente         Comunitário         de
Saúde         e         de         Agente         de         Combate         às         Endemias,         nos
termos         desta         Lei,         dar-se-á         exclusivamente         no         âmbito         do
SUS,         na         execução         das         atividades         de         responsabilidade
dos         entes         federados,         mediante         vínculo         direto         entre         os

referidos         agentes         e         órgão         ou         entidade         da         administração
direta,         autárquica         ou         fundacional.

III.O         Agente         Comunitário         de         Saúde         tem         como         atribuição
o         exercício         de         atividades         de         prevenção         de         doenças         e         de
promoção         da         saúde,         mediante         ações         domiciliares         ou
comunitárias,         individuais         ou         coletivas,         desenvolvidas         em
conformidade         com         as         diretrizes         do         SUS         que         normatizam
a         saúde         preventiva         e         a         atenção         básica         em         saúde.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) II         e         III,         apenas.

(B) I         e         II,         apenas.

(C) I         e         III,         apenas.

(D) I,         II         e         III.

Questão 17
No         que         se         diz         respeito         a         atenção         à         saúde         da         criança,
registre         V,         para         verdadeiras,         e         F,         para         falsas:

(__)A         Portaria         nº         1.130,         de         5         de         agosto         de         2015,         institui         a
Política         Nacional         de         Atenção         Integral         à         Saúde         da
Criança         (PNAISC),         cuja         o         objetivo         é         promover         e         proteger
a         saúde         da         criança         e         o         aleitamento         materno,         mediante         a
atenção         e         cuidados         integrais         e         integrados         da         gestação
aos         9         (nove)         anos         de         vida.

(__)Compete         às         Secretarias         de         Saúde         dos         Estados         e         do
Distrito         Federal         prestar         assessoria         técnica         e         apoio
institucional         aos         Municípios         e         às         regiões         de         saúde         no
processo         de         gestão,         planejamento,         execução,
monitoramento         e         avaliação         de         programas         e         ações         de
atenção         integral         à         saúde         da         criança.

(__)Compete         às         Secretarias         de         Saúde         dos         Municípios
fortalecer         a         participação         e         o         controle         social         no
planejamento,         execução,         monitoramento         e         avaliação         de
programas         e         ações         de         atenção         integral         à         saúde         da
criança.

Assinale         a         alternativa         com         a         sequência         CORRETA:

(A) F,         F,         V.

(B) F,         V,         V.

(C) V,         F,         V.

(D) V,         V,         V.

Questão 18
Analise         as         afirmativas         abaixo         e         identifique         as         corretas         no
que         diz         respeito         aos         Sistemas         Nacionais         de         Informação.

I.O         Sistema         de         Vigilância         Alimentar         e         Nutricional
(SISVAN)         é         um         sistema         de         informação         que         visa
descrever         e         predizer         tendências         das         condições         de
nutrição         e         alimentação         de         uma         população,         e         seus         fatores
determinantes,         com         fins         ao         planejamento         e         avaliação
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dos         efeitos         de         políticas,         programas         e         intervenções.

II.O         Sistema         de         Informação         de         Agravos         de         Notificação
(SINAN)         é         alimentado,         principalmente,         pela         notificação         e
investigação         de         casos         de         doenças         e         agravos         que
constam         da         lista         nacional         de         doenças         de         notificação
compulsória.

III.O         Sistema         de         Informações         sobre         Nascidos         Vivos
(SINASC),         foi         implantado         oficialmente         a         partir         de         1970,
com         o         objetivo         de         coletar         dados         sobre         os         nascimentos
informados         em         todo         território         nacional         e         fornecer         dados
sobre         natalidade         para         todos         os         níveis         do         Sistema         de
Saúde.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I,         II         e         III.

(B) I         e         II,         apenas.

(C) I         e         III,         apenas.

(D) II,         apenas.

Questão 19
Dentre         as         opções         citadas         abaixo,         assinale         a         alternativa
correspondente         a         Lei         Federal         que         descreve         os         princípios
e         diretrizes         do         Sistema         Único         de         Saúde.

(A) Lei         n.º         8.800,         de         19         de         setembro         de         1990.

(B) Lei         n.º         8.080,         de         19         de         setembro         de         1990.

(C) Lei         n.º         8.800,         de         19         de         novembro         de         1990.

(D) Lei         n.º         8.080,         de         19         de         novembro         de         1990.

Questão 20
No         que         se         refere         ao         Sistema         de         Informação         da         Atenção
Básica         (SIAB),         registre         V,         para         verdadeiras,         e         F,         para
falsas:

(__)O         SIAB                  foi         implantado         em         2014         em         substituição         ao
Sistema         de         Informação         do         Programa         de         Agentes
Comunitários         de         Saúde         (SIPACS).

(__)Por         meio         do         SIAB         obtêm-se         informações         sobre
cadastros         de         famílias,         condições         de         moradia         e
saneamento,         situação         de         saúde,         produção         e         composição
das         equipes         de         saúde.

(__)A         disponibilização         da         base         de         dados         do         SIAB         na
internet,         faz         parte         das         ações         estratégicas         da         política
definida         pelo         Ministério         da         Saúde         com         o         objetivo         de
fornecer         informações         que         subsidiem         a         tomada         de
decisão         pelos         gestores         do         SUS,         e         a         instrumentalização
pelas         instâncias         de         Controle         Social.

Assinale         a         alternativa         com         a         sequência         CORRETA:

(A) F,         V,         V.

(B) F,         F,         V.

(C) F,         F,         F.

(D) V,         V,         V.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 21 a 30.

Somos         todos         espelhos

Nascemos         todos,         certo,         com         uma         enorme         bagagem
genética.         Carregamos         em         nós         traços,         expressões,
modos         de         ser         daqueles         que         nos         antecederam.         Mas,         a
partir         daí,         saímos         em         busca         de         identidade.

Nossos         primeiros         espelhos         são         nossos         pais,         a         família,
aos         quais         nos         jogamos         de         braços         abertos,         sem
questões.         É         a         confiança         que         se         instala         desde         a         mais
pequena         idade.         Julgamos         que         se         nossos         pais         fazem,
podemos         fazer,         pois         eles         devem         saber         o         que         é         bom         ou
não.         Crianças         imitam,         quando         ainda         não         sabem         construir
sozinhas.         A         linguagem         é         a         maior         prova         disso.

Nem         todo         mundo         tem         essa         consciência         e         nem         se         dá
conta         do         peso         da         responsabilidade         que         ela         acarreta.
Achamos         que         a         vida         forma         as         pessoas,         mas
esquecemos         de         que         somos         os         primeiros         espelhos         nos
quais         elas         se         refletem.

No         final         de         tudo,         todos         somos         pessoas         importantes         para
outras         pessoas         e         podemos         influenciá-las         positiva         ou
negativamente.         Amigos         são         grandes         espelhos.

Por         isso,         tudo         que         fazemos         deve         ter         como         referência         à
vida.         Daí         a         importância         de         sermos         pessoas         boas,
honestas,         pacientes,         corajosas,         espelhos         nos         quais
outros         poderão         se         olhar         e         se         encontrar.

(...)

Letícia         Thompson.http://www.leticiathompson.net/Somos_todos_espelhos.

htm         (Adaptado)

Questão 21
No         trecho         "Por         isso,         tudo         que         fazemos         deve         ter         como
referência         à         vida"         o         fenômeno         linguístico         da         crase         teve
de         ocorrer         porque:

(A) Trata-se         de         uma         locução         adverbial         feminina         que
sempre         é         apresentada         com         a         contração         À.

(B) O         substantivo         "referência"         pede         a         preposição         A         e         o
substantivo         "vida"         aceita         o         artigo         feminino         A.

(C) A         forma         verbal         "ter",         no         contexto         em         que         foi
empregada,         pede         a         preposição         A         e         o         substantivo
"vida"         aceita         o         artigo         feminino         A.

(D) No         contexto         em         que         foi         empregada,         a         crase         é
facultativa.

Questão 22
No         trecho:         "Carregamos         em         nós         traços,         expressões,
modos         de         ser         daqueles         que         nos         ANTECEDERAM".
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A         forma         verbal         "ANTECEDERAM"         está         conjugada         no:

(A) Pretérito         mais         que         perfeito         do         Indicativo.

(B) Pretérito         Imperfeito         do         Indicativo.

(C) Pretérito         Perfeito         do         Indicativo.

(D) Pretérito         Imperfeito         do         Subjuntivo.

Questão 23
No         trecho         "No         final         de         tudo,         todos         somos         pessoas
importantes         para         outras         pessoas         e         podemos
influenciá-las         positiva         ou         negativamente",         a         vírgula         foi
empregada         para:

(A) Separar         o         adjunto         adverbial         deslocado.

(B) Marcar         pausa         em         uma         oração         indireta.

(C) Separar         expressões         que         indiquem         explicação
intercaladas         na         oração.

(D) Separar         orações         coordenadas.

Questão 24
No         trecho:         "MAS,         a         partir         daí,         saímos         em         busca         de
identidade"         a         conjunção         MAS         expressa         uma         ideia         de:

(A) Adição.

(B) Oposição.

(C) Conclusão.

(D) Explicação.

Questão 25
Em         "...mas         ESQUECEMOS         que         somos         os         primeiros
espelhos         nos         quais         elas         se         refletem",         a         forma         verbal
"ESQUECEMOS"         pode         ser         classificada,         no         contexto         em
que         foi         empregada,         quanto         à         sua         transitividade
(Regência         Verbal)         como         sendo:

(A) Transitiva         direta         e         indireta.

(B) Intransitiva.

(C) Transitiva         indireta.

(D) Transitiva         direta.

Questão 26
Em         "A         linguagem         É         a         maior         prova         disso"         o         vocábulo         "É",
no         contexto         em         que         está         empregado,         deve         ser
classificado         gramaticalmente         como:

(A) Pronome.

(B) Verbo.

(C) Preposição.

(D) Artigo.

Questão 27
Na         oração         "A         linguagem         é         a         maior         prova         disso",         temos:

(A) Uma         frase         nominal.

(B) Um         predicado         Verbo-Nominal.

(C) Um         predicado         Nominal.

(D) Um         predicado         Verbal.

Questão 28
Em         "Amigos         são         GRANDES         ESPELHOS",         o         termo
"GRANDES         ESPELHOS"         está         exercendo         função
sintática         de:

(A) Sujeito.

(B) Predicativo         do         Sujeito.

(C) Objeto         direto.

(D) Objeto         indireto.

Questão 29
Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         regra         que         justifica
a         acentuação         da         palavra         GENÉTICA         em         "Nascemos
todos,         certo,         com         uma         enorme         bagagem         GENÉTICA".

(A) Todas         as         proparoxítonas         são         acentuadas.

(B) Todas         as         paroxítonas         são         acentuadas.

(C) Acentuam-se         as         proparoxítonas         terminadas         em         A.

(D) Acentuam-se         as         paroxítonas         terminadas         em         A.

Questão 30
Como         é         classificado         o         sujeito         da         primeira         oração         do
trecho:

"Achamos         que         a         vida         forma         as         pessoas,         mas
esquecemos         que         somos         os         primeiros         espelhos         nos         quais
elas         se         refletem".

(A) Simples.

(B) Oculto.

(C) Inexistente.

(D) Indeterminado.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
"Erradicar         a         pobreza,         a         marginalização         e         reduzir         as
desigualdades         sociais         nas         áreas         urbano         e         rural"         é
definido         na         Lei         Orgânica         de         Princesa/SC,         como         sendo:

(A) Um         dos         princípios         fundamentais         por         meio         dos         quais
o         poder         executivo         deve         ser         exercido.

(B) Um         dos         objetivos         do         município         e         de         seus
representantes.

(C) Uma         luta         constante         da         sociedade.

(D) Uma         obrigação         do         poder         público.

Questão 32
Quais         foram         os         atrativos         que         trouxeram         os         colonizadores
para         a         região         onde         hoje         se         encontra         o         município         de
Princesa/SC?
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(A) A         abundância         de         terras         férteis         a         custos         reduzidos         e
os         incentivos         financeiros         concedidos         para         quem
desejasse         cultivá-las.

(B) A         abundância         de         terras         férteis         a         custos         reduzidos         e
de         minas         para         extração         de         pedras         preciosas.

(C) A         abundância         de         madeira         de         boa         qualidade         e         as
terras         férteis         a         custos         reduzidos.

(D) A         abundância         de         madeira         de         boa         qualidade         e         de
minas         para         extração         de         pedras         preciosas.

Questão 33
No         período         pós         regime         militar,         dois         presidentes         foram
destituídos         do         cargo         por         meio         de         um         processo         de
impeachment.         São         eles:

(A) Fernando         Collor         de         Mello         e         Dilma         Rousseff.

(B) Fernando         Collor         de         Mello         e         Itamar         Franco.

(C) Fernando         Henrique         Cardoso         e         Dilma         Rousseff.

(D) Dilma         Rousseff         e         Michel         Temer.

Questão 34
O         mundo         presencia         hoje         um         conflito         armado         que         se
instalou         no         leste         europeu,         levando         o         mundo         a         temer         que
com         isso         se         inicie         a         terceira         guerra         mundial.         Quais         são
os         países         indiretamente         envolvidos         neste         conflito?

(A) Rússia         e         Ucrânia.

(B) Ucrânia         e         Polônia.

(C) Estados         Unidos         e         Rússia.

(D) Polônia         e         Rússia.

Questão 35
O         território         catarinense         foi         colonizado,
predominantemente,         por         imigrantes         europeus,
principalmente         por:

(A) Ingleses         e         italianos.

(B) Alemães         e         italianos.

(C) Holandeses         e         alemães

(D) Franceses         e         ingleses.
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