
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA  
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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	a	Folha	de	Respostas	(Versão	do	Candidato)	reproduzida	ao	final	deste	caderno	apenas	para	marcar	 

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

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

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

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.” Carlos Drummond de Andrade

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

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

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

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

ATENÇÃO:	Deverá	ser	resguardado	o	Período	de	Sigilo,	não	sendo	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	
de	decorrida	1	(uma)	hora	do	início	das	provas.	Os	candidatos	não	poderão	utilizar,	em	hipótese	alguma,	lápis,	lapiseira,	corretivos,	borracha	
ou	outro	material	distinto	do	constante	em	Edital.	Quaisquer	acessórios	como	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	similares	não	
terão	seu	uso	permitido.	As	instruções	constantes	no	Caderno	de	Questões	e	na	Folha	de	Resposta,	bem	como	as	orientações	e	instruções	
expedidas	pela	FUNDEP	durante	a	realização	das	provas,	complementam	o	Edital	e	deverão	ser	rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	
candidato.	Será	proibida,	durante	a	realização	das	provas,	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos	ou	entre	estes	
e	pessoas	estranhas,	oralmente	ou	por	escrito,	assim	como	não	será	permitido	o	uso	de	livros,	códigos,	manuais,	impressos,	anotações	ou	
quaisquer	outros	meios.	Será	proibido,	durante	a	realização	das	provas,	fazer	uso	ou	portar,	mesmo	que	desligados,	telefone	celular,	relógios,	
pagers,	beep,	agenda	eletrônica,	calculadora,	walkman,	notebook,	palmtop,	gravador,	transmissor/receptor	de	mensagens	de	qualquer	tipo	ou	
qualquer	outro	equipamento	eletrônico.	Findo	o	horário-limite	para	a	realização	da	prova,	o	candidato	deverá	entregar	a	Folha	de	Respostas	
da	Prova	Objetiva,	devidamente	preenchida	e	assinada,	ao	Aplicador	de	Sala,	assim	como	o	Caderno	de	Provas.	Os	três	últimos	candidatos	
deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	prova,	devendo	todos	assinar	a	Ata	de	Ocorrências	da	sala,	atestando	a	
idoneidade	da	fiscalização	das	provas,	retirando-se	da	sala	de	prova	de	uma	só	vez.	

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico  
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
30 (trinta) questões	de	múltipla	escolha,	cada	uma	constituída	de	4	(quatro)	alternativas	
de	respostas,	assim	distribuídas:	10 (dez) questões de Língua Portuguesa,	10 (dez) 
questões de Saúde Pública (SUS),	5 (cinco) questões de Legislação do Município,	 
e 5 (cinco) questões de Informática,	todas	perfeitamente	legíveis.

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

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

INSTRUÇÃO:	Leia	o	texto	I	a	seguir	para	responder	às	
questões de 1 a 4.

TEXTO I

Modos de dizer

Uma vez um rei sonhou que todos os seus dentes lhe 
foram	 caindo	 da	 boca,	 um	 após	 outro,	 até	 não	 ficar	
nenhum.	Era	no	tempo	em	que	havia	magos	e	adivinhos.	
O	 rei	mandou	chamar	um	deles,	 referiu-lhe	o	 sonho	e	
pediu-lhe	 que	 o	 decifrasse.	O	 adivinho	 levou	 a	mão	 à	
testa,	pensou,	pensou,	consultou	a	sua	ciência	e	disse:

–	 Saiba	 Vossa	 Majestade	 que	 a	 significação	 do	 seu	
sonho	é	a	seguinte:	está	para	lhe	suceder	uma	grande	
infelicidade.	Todos	os	seus	parentes,	a	rainha,	os	seus	
filhos,	netos,	irmãos,	todos	vão	morrer	sem	ficar	um	só	
ante	os	olhos	de	Vossa	Majestade.

O	rei	entrou	em	cólera,	ficou	muito	irritado	e,	chamando	
os	 guardas	 do	 palácio,	 mandou	 decepar	 a	 cabeça	 do	
adivinho	que	lhe	profetizara	coisas	tão	tristes.

Estava	o	rei	muito	acabrunhado	com	o	vaticínio,	quando	
se aproximou um cortesão e lhe aconselhou que 
consultasse	 outro	 adivinho,	 porque	 a	 interpretação	 do	
primeiro	podia	estar	errada	e	não	devia	Sua	Majestade	
se	afligir	em	vão.

O	rei	adotou	o	conselho,	mandou	chamar	outro	mago	e	
lhe	narrou	o	mesmo	sonho,	pedindo	que	o	decifrasse.

O	 adivinho	 levou	 a	 mão	 à	 testa,	 pensou,	 pensou,	
consultou	a	sua	ciência	e	disse:

–	 Saiba	 Vossa	 Majestade	 que	 o	 seu	 sonho	 significa	
o	 seguinte:	 Vossa	 Majestade	 terá	 muitos	 anos	 de	
vida.	 Nenhum	 dos	 seus	 parentes	 lhe	 sobreviverá.	 
Nem	 mesmo	 o	 mais	 moço	 e	 mais	 forte	 deles	 terá	 o	
desgosto	de	chorar	a	perda	de	Vossa	Majestade.

O	 rei,	 muito	 satisfeito,	 mandou	 encher	 o	 adivinho	
de	 presentes,	 deu-lhe	 muitas	 moedas	 de	 ouro,	 
muitos	diamantes,	roupas	de	seda	bordadas	e	um	palácio	
para	morar,	nomeando-o	adivinho	oficial	do	reino.	[...]

BACHELET,	Mário. Antologia Portuguesa.   
São	Paulo:	FTD,	1965.

QUESTÃO 1

A	 respeito	 das	 duas	 profecias	 relatadas	 no	 conto,	 
é	correto	afirmar	que

A) os dois adivinhos interpretaram o sonho do 
rei	 da	 mesma	 maneira,	 ainda	 que	 tenham	 se	
expressado	com	palavras	diferentes.		

B) os	dois	adivinhos	se	contradisseram,	haja	vista	
que	um	deles	previu	um	 infortúnio,	enquanto	o	
outro previu um destino de sorte. 

C) têm,	 entre	 si,	 diferenças	 de	 conteúdo,	 mas	
guardam	 em	 comum	 as	 mesmas	 formas	 de	
expressão.  

D) são equivalentes tanto do ponto de vista da 
forma,	quanto	do	conteúdo.

QUESTÃO 2

Releia	o	seguinte	trecho:

“Estava o rei muito acabrunhado com o vaticínio	[...]”

A	palavra	em	destaque	significa	

A) destino.
B) augúrio.
C) futuro.
D) injúria.

QUESTÃO 3

Na	narrativa,	é	correto	afirmar	que	a	variação	no	emprego	
dos	pronomes	de	tratamento	“Vossa	Majestade”	e	“Sua	
Majestade”		

A) é	 facultativa,	 pois	 ambos	 são	 considerados	
sinônimos.

B) se	 justifica	 pela	 referência	 à	 segunda	 ou	 à	
terceira pessoa do discurso.  

C) depende	do	grau	de	formalidade	da	enunciação.
D) é	 equivocada,	 haja	 vista	 que	 o	 único	 pronome	

correto	é	“Vossa	Majestade”.	

QUESTÃO 4

O	 pronome	 “lhe”	 pode	 ser	 equivalente	 semântico	 de	 
“a	 ele”,	 o	 que	 se	 observa	 na	 reescritura	 do	 trecho	 
a	seguir.

“O	rei	mandou	chamar	um	deles,	referiu-lhe o sonho e 
pediu-lhe	que	o	decifrasse.”

O	rei	mandou	chamar	um	deles,	referiu	a ele o sonho e 
pediu a ele	que	o	decifrasse.

Assinale	 a	 alternativa	 em	 que	 o	 pronome	 “lhe”	 tem	 o	
mesmo	valor	semântico	do	que	é	apresentado	no	trecho	
reescrito anteriormente. 

A) “Uma vez um rei sonhou que todos os seus 
dentes lhe	foram	caindo	da	boca	[...]”

B) “Saiba	 Vossa	Majestade	 que	 a	 significação	 do	
seu	sonho	é	a	seguinte:	está	para	 lhe suceder 
uma	grande	infelicidade”.

C) “O	rei	adotou	o	conselho,	mandou	chamar	outro	
mago	e	lhe	narrou	o	mesmo	sonho	[...]”

D) “Nenhum dos seus parentes lhe	sobreviverá”.
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INSTRUÇÃO:	Leia	o	texto	II	a	seguir	para	responder	às	
questões 5 e 6.

TEXTO II

Disponível	em:	https://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/.	
Acesso	em:	12	jun.	2022.	

QUESTÃO 5

O	eufemismo	é	um	recurso	de	linguagem	que	consiste	
em	 suavizar	 o	 conteúdo	 da	 fala,	 por	 meio	 do	 uso	 de	
palavras	que	soem	mais	agradáveis	ao	interlocutor.

O	eufemismo	contido	na	fala	do	personagem	da	charge	
tem como pretensão

A) anular um ato criminoso.
B) aliviar	o	sofrimento	de	uma	pessoa.	
C) incentivar	o	correto	emprego	das	palavras.	
D) mascarar uma realidade cruel.

QUESTÃO 6

Considerando-se	 o	 dialeto	 mineiro,	 é	 correto	 afirmar	
que,	no	trecho	“Fica	tranquilo!	Não	é	contingenciamento,	 
é	corte!”,	a	forma	verbal	em	destaque	pertence	ao	modo

A) optativo,	porém	tem	valor	de	indicativo	no	diálogo	
apresentado.  

B) indicativo,	 mas	 adquire	 um	 tom	 imperativo	 na	
linguagem	coloquial.

C) imperativo,	 empregada	 especialmente	 em	
situações	formais.	

D) subjuntivo,	pois	se	trata	de	uma	hipótese.	

INSTRUÇÃO:	Leia	o	texto	III	a	seguir	para	responder	às	
questões de 7 a 10.

TEXTO III

Com	 frequência,	 termos	 como	 “morador	 de	 rua”,	
“pessoa	de	rua”	e	até	mesmo	“mendigo”	são	utilizados	
para	se	referir	aos	 indivíduos	que	se	encontram	nesse	
contexto	 social.	 Entretanto,	 esses	 rótulos	 sustentam	
ideias	 de	 fracasso	 moral	 e	 individual,	 desconsideram	
as	 especificidades	 dessa	 população	 e	 ignoram	 a	
possibilidade	 de	 mudança	 e	 saída	 dessa	 situação,	
impingindo	 às	 pessoas	 uma	 visão	 determinista	 
e	inalterável.

Dessa	 forma,	 tanto	 os	 movimentos	 sociais	 quanto	
as	 políticas	 públicas	 utilizam	 o	 termo	 população	 em	
situação	de	rua	(conhecida	também	pela	sigla	PopRua).	 

Esse	é	um	grupo	heterogêneo,	caracterizado	por	pobreza	
extrema,	 fragilidade	dos	vínculos	 familiares	e	ausência	
de	 moradia	 convencional.	 Consequentemente,	 essas	
pessoas	utilizam	os	espaços	públicos	ou	as	unidades	de	
acolhimento	como	locais	de	pernoite	e	convivência.

Disponível	em:	https://pp.nexojornal.com.br.	 
Acesso	em:	11	jun.	2022.		

QUESTÃO 7

Releia	o	trecho	a	seguir.

Com	 frequência,	 termos	 como	 “morador	 de	 rua”,	
“pessoa	de	rua”	e	até	mesmo	“mendigo”	são	utilizados	
para	se	referir	aos	indivíduos	que	se	encontram	nesse 
contexto	 social.	 Entretanto,	 esses	 rótulos	 sustentam	
ideias	 de	 fracasso	 moral	 e	 individual,	 desconsideram	
as	 especificidades	 dessa	 população	 e	 ignoram	 a	
possibilidade	 de	 mudança	 e	 saída	 dessa	 situação,	
impingindo	 às	 pessoas	 uma	 visão	 determinista	 e	
inalterável.

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	uma	nova	redação	
para	 esse	 trecho,	 evitando	 a	 repetição	 das	 palavras	
destacadas	e	preservando	o	seu	sentido	original.			

A) Com	 frequência,	 termos	 como	 “morador	 de	
rua”,	 “pessoa	 de	 rua”	 e	 até	 mesmo	 “mendigo”	
são	utilizados	para	se	referir	aos	indivíduos	que	
se encontram sem moradia.	 Entretanto,	 tais 
rótulos	 sustentam	 ideias	 de	 fracasso	 moral	 e	
individual,	 desconsideram	 as	 especificidades	
dessa	 população	e	 ignoram	a	possibilidade	de	
mudança	 e	 saída	 da situação de desabrigo,	
impingindo	 às	 pessoas	 uma	 visão	 determinista	
e	inalterável.

B) Com	frequência,	termos	como	“morador	de	rua”,	
“pessoa	 de	 rua”	 e	 até	 mesmo	 “mendigo”	 são	
utilizados	para	se	 referir	aos	 indivíduos	que	se	
encontram em contexto de abandono familiar. 
Entretanto,	 esses	 rótulos	 sustentam	 ideias	 de	
fracasso	 moral	 e	 individual,	 desconsideram	 as	
especificidades	 de tal	 população	 e	 ignoram	 a	
possibilidade	de	mudança	e	saída	da sua atual 
situação,	 impingindo	 às	 pessoas	 uma	 visão	
determinista	e	inalterável.

C) Com	frequência,	termos	como	“morador	de	rua”,	
“pessoa	 de	 rua”	 e	 até	 mesmo	 “mendigo”	 são	
utilizados	para	se	 referir	aos	 indivíduos	que	se	
encontram nesse contexto	 social.	 Entretanto,	
tais	rótulos	sustentam	ideias	de	fracasso	moral	
e	 individual,	 desconsideram	 as	 especificidades	
da referida	população	e	ignoram	a	possibilidade	
de	mudança	 e	 saída	da situação de miséria,	
impingindo	 às	 pessoas	 uma	 visão	 determinista	
e	inalterável.

D) Com	 frequência,	 termos	 como	 “morador	 de	
rua”,	 “pessoa	 de	 rua”	 e	 até	 mesmo	 “mendigo”	
são	utilizados	para	se	referir	aos	indivíduos	que	
se encontram em contexto de criminalidade. 
Entretanto,	 esses	 rótulos	 sustentam	 ideias	 de	
fracasso	 moral	 e	 individual,	 desconsideram	
as	 especificidades	 da	 população	 e	 ignoram	
a	 possibilidade	 de	 mudança	 e	 saída	 de tal 
situação,	 impingindo	 às	 pessoas	 uma	 visão	
determinista	e	inalterável.
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QUESTÃO 8

De	acordo	com	o	texto,	a	substituição	de	“moradores	de	
rua”	por	“população	de	rua”	constitui	

A) um	 eufemismo,	 que	 tem	 como	 efeito	 ocultar	 a	
realidade	de	pessoas	vulneráveis.

B) um	 ajuste	 de	 termos,	 para	 evitar	 a	 ênfase	 a	
sentidos	indesejados.	

C) uma	 iniciativa	 de	 ativistas	 sociais	 ligados	 a	
partidos	políticos	de	apelo	popular.

D) uma	 tentativa	 de	 diferenciar	 indivíduos	 que	 se	
encontram nas ruas.

QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir.	

“Consequentemente,	essas	pessoas	utilizam	os	
espaços	públicos	ou as unidades de acolhimento como 

locais	de	pernoite	e	convivência”.

A	palavra	destacada	expressa	o	valor	semântico	de	

A) alternância.
B) exclusão.
C) adversidade.
D) concessão.

QUESTÃO 10

A	 oração	 “...impingindo	 às	 pessoas	 uma	 visão	
determinista	e	inalterável”	introduz	a	relação	lógica	de	

A) consequência.
B) condição.
C) causa.
D) conformidade.	

SAÚDE PÚBLICA (SUS)

QUESTÃO 11

No	nível	de	Atenção	Primária,	as	equipes	devem	realizar	
ações

A) curativas.
B) emergenciais.
C) preventivas. 
D) cirúrgicas.

QUESTÃO 12

Trata-se	de	uma	atividade	exclusiva	da	Atenção	Primária	
à	Saúde:

A) Atenção	domiciliar	
B) Coordenação	do	cuidado
C) Integralidade	da	atenção
D) Atendimento	de	urgências	e	emergências

QUESTÃO 13

Sobre	 os	 princípios	 e	 diretrizes	 do	 Sistema	 Único	 de	
Saúde	(SUS),	assinale	a	alternativa	correta.

A) A	universalidade	de	acesso	aos	serviços	de	saúde	
é	um	princípio	do	SUS	aplicado	exclusivamente	
nos	serviços	de	Atenção	Primária.

B) A	integralidade	da	assistência	é	entendida	como	
a	 capacidade	 de	 resolução	 dos	 serviços	 em	
todos	os	níveis	de	assistência.

C) No	SUS	a	 assistência	 à	 saúde	 deve	 ser	 igual,	
sem	 preconceitos,	 porém	 os	 idosos	 possuem	
privilégios	nas	políticas	públicas.

D) A	 utilização	 da	 epidemiologia	 no	 SUS	 é	
fundamental	 para	 o	 estabelecimento	 de	
prioridades,	 a	 alocação	 de	 recursos	 e	 a	
orientação	programática.

QUESTÃO 14

Desde	a	promulgação	da	Lei	nº	8.080	de	1990,	o	Sistema	
Único	de	Saúde	(SUS)	vem	se	organizando	tendo	como	
base	um	modelo	de	atenção	que	está	centrado	em

A) um	 sistema	 hospitalocêntrico,	 que	 valoriza	 as	
intervenções	médicas	e	medicamentosas	para	a	
cura de doentes.

B) um	 sistema	 integral,	 portanto,	 o	 foco	 das	 suas	
políticas	é	direcionado	aos	menos	favorecidos.

C) uma	rede	de	atenção	com	serviços	que	compõem	
o	nível	primário,	secundário	e	terciário.

D) uma	gestão	centralizada,	com	direção	única	do	
Ministério	da	Saúde.

QUESTÃO 15

No	 cotidiano	 dos	 serviços	 de	 saúde,	 as	 doenças	 de	
transmissão	respiratória	como	a	gripe	e	a	Covid-19	têm	
sobrecarregado	 a	 atenção	 à	 saúde.	 A	 esse	 respeito,	
analise	as	ações	a	seguir.	

I.	 Identificar	grupos	de	maior	risco	de	adoecimento	
e	de	evolução	para	formas	graves	das	doenças	
de	transmissão	respiratória.

II.	 Solicitar	a	população	que	mantenha	ambientes	
arejados	 e	 realize	 a	 limpeza	 adequada	 das	
mãos.

III.	 Alertar	 a	 população	 sobre	 a	 necessidade	 de	
manter	a	residência	livre	de	lixo	e	resíduos.

IV.	 Orientar	 a	 população	 a	 beber	 água	 filtrada	 ou	
fervida	 e	 demais	 cuidados	 como	 saneamento	
básico.

São	ações	necessárias	para	a	vigilância	de	doenças	de	
transmissão	respiratórias	

A) I	e	II,	apenas.	
B) II	e	III,	apenas.
C) III	e	IV,	apenas.
D) I	e	IV,	apenas.
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QUESTÃO 16

Sobre	a	diretriz	de	participação	social	do	Sistema	Único	
de	Saúde	(SUS),	assinale	a	alternativa	correta.	

A) Significa	 que	 a	 sociedade	 pode	 estar	 inserida	
na	gestão	do	SUS	por	meio	da	participação	dos	
usuários	nos	conselhos	de	saúde.

B) Significa	 que	 a	 comunidade	 pode	 controlar	 as	
atividades	 que	 se	 relacionem	 com	 saúde	 junto	
com	o	município.

C) Significa	 dizer	 que,	 por	 meio	 da	 participação	
social,	 os	 serviços	 podem	 oferecer	 grupos	 e	
práticas	coletivas	para	a	população	participar.

D) Significa	 que	 as	 pessoas	 podem	 solicitar	 ao	
gerente	 de	 uma	 Unidade	 Básica	 de	 Saúde	
os	 serviços	 mais	 adequados	 para	 suas	
necessidades.

QUESTÃO 17

O	programa	Previne	Brasil	tem	como	objetivo

A) ampliar	os	recursos	para	os	serviços	da	Atenção	
Básica	 ampliando	 os	 salários	 dos	 profissionais	
das	equipes	saúde	da	família.	

B) modificar	 o	 financiamento	 da	 Atenção	 Básica	
tendo	como	base	para	o	cálculo	o	desempenho	
das	ações	nesse	nível	de	atenção.

C) reduzir	os	custos	com	ações	que	não	apresentam	
adesão da comunidade. 

D) incentivar	 os	 Núcleos	 Ampliados	 de	 Saúde	
da	 Família	 a	 contar	 com	 novas	 categorias	
profissionais.

QUESTÃO 18

Sobre	 a	 integração	 entre	 a	 Vigilância	 em	 Saúde	 e	 a	
Atenção	Básica,	assinale	a	alternativa	correta.

A) O	 processo	 de	 territorialização	 e	 mapeamento	
da	 área	 de	 atuação	 da	 estratégia	 saúde	 da	
família	é responsabilidade	exclusiva	dos	agentes	
comunitários	de	saúde.

B) A	 Política	 Nacional	 de	 Atenção	 Básica	
recomenda	 que	 o	 parâmetro	 populacional	
seja	 de	 uma	 equipe	 para	 grupos	 de	 2	 000	 a	 
3 500 pessoas.

C) Na	 Atenção	 Básica,	 cada	 agente	 comunitário	
de	 saúde	 deve	 responsabilizar-se	 por	 uma	
microárea	contendo	no	máximo	950	pessoas.

D) A	 maior	 parte	 das	 vacinas	 está	 organizada	
por	meio	 de	 um	 calendário	 para	 prevenção	 de	
doenças	em	adultos.

QUESTÃO 19

A	política	de	saúde	que	busca	promover	a	equidade	e	a	
melhoria	das	condições	e	dos	modos	de	viver,	ampliando	
a	 potencialidade	 da	 saúde	 individual	 e	 coletiva,	 
trata-se	da

A) Política	Nacional	de	Humanização.
B) Política	Nacional	de	Atenção	Básica.
C) Política	Nacional	de	Promoção	de	Saúde.
D) Política	Nacional	de	Vigilância	em	Saúde.

QUESTÃO 20

Na	 Unidade	 Básica	 de	 Saúde	 casos	 frequentes	 de	
dengue	têm	sido	diagnosticados.	A	esse	respeito,	analise	
as	ações	a	seguir.	

I.	 Realizar	 inspeções	 domiciliares,	 eliminação	 e	
tratamento de criadouros. 

II.	 Prescrever	 medicamentos	 analgésicos	 e	
hidratação	oral.

III.	 Encaminhar	 os	 usuários	 para	 a	 sala	 de	
vacinação.

IV.	 Proporcionar	atividades	de	educação	em	saúde	
e	mobilização	social	no	combate	à	doença.

Para	 auxiliar	 a	 equipe	 no	 controle	 da	 dengue,	 são	
necessárias	as	ações	

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

LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO

QUESTÃO 21

De	 acordo	 com	 a	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	
Vespasiano,	 o	 município	 não	 possui	 atualmente	 a	
seguinte	confrontação:

A) Ao	norte,	limita-se	com	os	municípios	de	Pedro	
Leopoldo e São José da Lapa.

B) Ao	 sul,	 limita-se	 com	 os	 municípios	 de	 Belo	
Horizonte e Santa Luzia.

C) A	 leste,	 limita-se	 com	 os	municípios	 de	 Lagoa	
Santa	e	Confins.

D) A	oeste,	limita-se	com	o	município	de	Esmeraldas.

QUESTÃO 22

Não	é	uma	condição	de	elegibilidade	para	o	mandato	de	
vereador,	nos	 termos	da	Lei	Orgânica	do	Município	de	
Vespasiano:

A) Domicílio	eleitoral	na	circunscrição
B) Filiação	partidária
C) Idade	mínima	de	16	anos
D) Alistamento militar

QUESTÃO 23

De	 acordo	 com	 a	 Constituição	 do	 Estado	 de	 Minas	
Gerais,	 de	 1989,	 “a	 sociedade	 tem	 direito	 a	 governo	 
       ,	obediente	à	lei	e	eficaz”.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna anterior.

A) honesto
B) responsável
C) fiscalizador
D) harmônico
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QUESTÃO 24

Sobre	as	regras	do	Estatuto	dos	Servidores	Públicos	do	
Município	de	Vespasiano,	previsto	pela	Lei	nº	572/1970,	
assinale	 com	 V	 as	 afirmativas	 verdadeiras	 e	 com	 
F	as	falsas.

(			)	Quadro	 é	 o	 agrupamento	 de	 cargos	 que,	 por	
lei,	 tenham	 idêntica	 denominação,	 o	 mesmo	
conjunto	de	atribuições	e	responsabilidades	e	o	
mesmo padrão de vencimento.

(			)	As	promoções	serão	realizadas	de	seis	em	seis	
meses,	havendo	vagas.

(			)	É	 permitido	 ao	 servidor	 pedir,	 por	 qualquer	
forma,	sua	promoção.

(			)	Aproveitamento	é	o	reingresso	no	serviço	público	
do servidor em disponibilidade.

Assinale	a	sequência	correta.

A) V F V F
B) F V F V
C) V V F F
D) F F V V

QUESTÃO 25

Sobre	as	regras	previstas	na	Constituição	da	República	
de	 1988,	 assinale	 com	V	 as	 afirmativas	 verdadeiras	 e	
com	F	as	falsas.

(			)	Ninguém	poderá	ser	compelido	a	associar-se	ou	
a permanecer associado.

(			)	O	Estado	não	indenizará	o	condenado	por	erro	
judiciário,	 ressalvado	 aquele	 que	 ficar	 preso	
além	do	tempo	fixado	na	sentença.

(			)	O	Brasil	não	se	submete	à	jurisdição	do	Tribunal	
Penal	Internacional.

(			)	As	 normas	 definidoras	 dos	 direitos	 e	 garantias	
fundamentais	têm	aplicação	imediata.

Assinale	a	sequência	correta.

A) V F V F
B) F V F F
C) V F F V
D) F F V V

INFORMÁTICA

QUESTÃO 26

Sobre	 a	 funcionalidade	 de	 inserir	 tabela	 do	 Microsoft	
Word	do	Microsoft	365,	assinale	a	alternativa	correta.

A) A	opção	“Planilha	do	Excel”	permite	vincular	uma	
planilha do Excel a um documento do Word.

B) A	opção	 “Desenhar	Tabela”	 permite	 ao	usuário	
digitar	o	número	de	linhas	e	colunas	da	tabela	a	
ser criada.

C) A	 opção	 “Tabelas	 Rápidas”	 permite	 selecionar	
uma	 tabela	de	um	outro	arquivo	para	que	seja	
inserida no documento do Word. 

D) A	opção	 “Inserir	Tabela”	 permite	 que	o	 usuário	
desenhe cada célula no documento do Word.

QUESTÃO 27

O	 tipo	 de	 gráfico	 do	 Microsoft	 Excel	 do	 Microsoft	
365	 em	 que	 os	 dados	 de	 categorias	 são	 distribuídos	
uniformemente	ao	 longo	do	eixo	horizontal,	e	 todos	os	
dados	 de	 valores	 são	 distribuídos	 uniformemente	 ao	
longo	do	eixo	vertical	é	chamado	de:

A) Gráfico	de	áreas
B) Gráfico	de	pizza
C) Gráfico	de	barras
D) Gráfico	de	linhas

QUESTÃO 28

Sobre	os	efeitos	de	animação	do	Microsoft	PowerPoint	
do	Microsoft	365,	assinale	a	alternativa	incorreta.	

A) Aplicando-se	 a	 animação	 “Dividir”,	 o	 objeto	 ou	
texto	torna-se	completo	conforme	suas	metades	
se	unem	a	partir	de	uma	direção	especificada.

B) Aplicando-se	 a	 animação	 “Barras”,	 o	 objeto	 ou	
texto	entram	na	exibição	por	detrás	de	linhas	que	
viram e desaparecem.

C) Aplicando-se	 a	 animação	 “Volante”,	 o	 objeto	
ou	 texto	 gira	 em	 torno	 de	 um	 ponto	 central	 e	
aparece	gradualmente	na	exibição.	

D) Aplicando-se	 a	 animação	 “Elástico”,	 o	 objeto	
ou	 texto	salta	para	a	exibição	a	partir	do	canto	
superior esquerdo.

QUESTÃO 29

A extensão padrão de salvamento de um arquivo do 
Microsoft	Word	do	Microsoft	365	padrão	é:

A) .doc
B) .dot
C) .docx
D) .pdf

QUESTÃO 30

A	funcionalidade	de	Mostrar	Tudo	 ,	do	Microsoft	Word	
do	Microsoft	365,	tem	como	objetivo:		

A) Mostrar	marcas	de	parágrafos	e	outros	símbolos	
de	formatação	ocultos.

B) Mostrar	 todas	as	configurações	de	margens	do	
documento atual.

C) Mostrar	todos	os	espaçamentos	de	parágrafo	e	
tabulações	do	documento	atual.

D) Mostrar	 todos	 os	 tipos	 de	 fontes	 usados	 no	
documento atual.
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AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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