
AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este CADERNO DE PROVAS, com 10(dez) questões de Português, 10 (dez) questões
de Matemática, 10(dez) questões de Legislação Municipal e 10 (dez) questões Específicas
do Cargo de ENFERMEIRO, sem repetição ou falha.
b) 1(um) CARTÃO RESPOSTA.

2. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de inscrição
conferem  com  os  que  aparecem  no  CARTÃO  RESPOSTA.  Caso  contrário,  notifique  o  fato
IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3. Após  a  conferência,  o  candidato  deverá  assinar,  no  espaço  próprio  do  CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4. Tenha muito  cuidado com o  CARTÃO RESPOSTA,  para  não o  DOBRAR,  AMASSAR ou
MANCHAR.
5. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública o candidato que:

a) Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de calcular,
bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas
de qualquer espécie.
b) Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO DE PROVA
e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c) Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA quando
terminar o tempo estabelecido.
d) Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.

6. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1(uma)
hora contada a partir do efetivo início.
7. O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento.
8. Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE PROVAS e
o CARTÃO RESPOSTA.
9. O  tempo  disponível  para  realização  desta  prova  é  de  4(quatro) horas,  estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua realização
no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos. 

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Setembro/2014
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Língua Portuguesa 

Texto para a questão 1:

1) É correto afirmar que a charge acima pretende: 
A) incentivar o uso de tecnologias e redes sociais.
B) apoiar o uso da tecnologia como recurso para a qualidade de vida.
C) declarar o Google como modelo de organização familiar moderna.
D) incentivar o uso do Google como terapia aos inúmeros casos de depressão na atualidade.
E)  criticar  o  uso  da  internet  como  sinônimo  de  companhia  social  e,  portanto,  contra  a
solidão.

Texto para a questão 2:

2)  Na  charge  acima,  a  linguagem  verbal  é  reforçada  pelos  elementos  da  linguagem  não
verbal. E esse conjunto contribui para revelar a intenção principal do texto, que é:

A)  destacar  que  a  ação  desenfreada  do  homem  tem  alcançado  prejuízos  de  grandes
proporções no planeta.
B) mostrar quem é o mais perigoso no reino animal.
C) ressaltar o poder supremo do homem no planeta Terra.
D) explicar, para os animais peçonhentos, quem é o verdadeiro homem.
E) apresentar a cobra sucuri como um animal da fauna brasileira.

Texto para as questões 3 e 4:
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“O MERCADO MANDA MESMO?

Quem se dedicar hoje a ler todos os livros, manuais e artigos sobre o que é ser um ''bom
profissional''  certamente  vai  desistir  de  tentar  qualquer  emprego.  Em  primeiro  lugar,  as
descrições que encontramos são sempre de ''super-homens'', que nunca têm estresse, não se
cansam, são capazes de infinitas adaptações,  nunca brigam com a família...  Ou seja,  não é
descrição de gente. Em segundo lugar, o conjunto dessas fórmulas é francamente contraditório.
O que uns dizem que é bom outros acham que não. É como se cada autor, cada consultor, cada
articulista pegasse uma ideia,  transformasse em regra e quisesse aplicá-la a todos os seres
humanos, de qualquer sexo e de qualquer cultura.

Não é preciso muita sociologia para perceber que esse emaranhado todo, ao pretender
indicar o bom caminho para o profissional, desenha uma espécie de ''tipo ideal'' de trabalhador
para as necessidades do mercado. E como o próprio mercado é todo cheio de ambiguidades e
necessidades  que  são  contrárias  umas  às  outras,  o  que  sobra  para  nós  é  uma  grande
perplexidade. 

Então que tal parar um pouco de pensar no mercado e pensar em você mesmo? Qual é
o ''algo a mais'' que você, com sua personalidade, suas aptidões, seu jeito de ser, qual é esse
''algo''  que você pode desenvolver? É preciso saber que formação é a mais adequada para
você,  não  a  formação  mais  adequada  para  o  mercado.  As  diferentes  cartilhas,  as  diversas
teorias, as fórmulas mágicas servem apenas para tentar conduzir todo mundo para o mesmo
lugar. O desafio é sair desse lugar e se tornar alguém incomum, de acordo com seus desejos e
interesses. Então, não será apenas uma questão de ''empregabilidade'', como dizem, mas de
vida. 

Pode até não parecer, mas nós somos seres humanos, com dignidade. No mercado, há
obviamente mercadorias, simplesmente com preço. E fazer o melhor por si mesmo, e não pelo
mercado, é algo que não tem preço.”

(FOLHA DE SÃO PAULO - Especial: Empregos - texto adaptado)

3)  Na  apresentação  do  texto,  percebe-se  que  a  temática  central  gira  em  torno  de  uma
oposição, que é:

A) Bom profissional versus super-homem.
B) Mercado versus indivíduo.
C) Trabalhador ideal versus trabalhador real.
D) Livros versus manuais.
E) Dignidade versus mercadorias.

4) De acordo com o autor,  nesse cenário mercadológico, o mais importante na busca do
sucesso profissional é:

A) ler todos os livros, manuais e artigos científicos.
B) encontrar o tipo ideal de trabalhador.
C) descobrir o que há de melhor em si mesmo e nisso investir.
D) pensar no mercado, evitando ficar fora das grandes oportunidades.
E) conquistar o melhor lugar, garantindo a empregabilidade.
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5) Em se tratando de vícios de linguagem, em qual das alternativas temos um caso de 
Ambiguidade:

A) Não foi uma falta grave, mas o erro passou desapercebido.
B) Por favor, entregue-me já o relatório de notas.
C) Eles todos, por muitos e muitos anos, conviveram juntos.
D) O diretor comentou com o secretário que ele seria demitido.
E) De repente, a gente mente e, meio inconsequente, acaba delinquente. 

6)  Quanto à  ortografia  da Língua Portuguesa,  a sequência  que preenche corretamente as
lacunas da frase abaixo corresponde à alternativa: 
“Para  dar  mais  brilho  à  festa  de  fim  de  ano,  organizamos  um  ______________  musical
_________________. E foi ________________ que precisamos da __________________  dos
pais para autorizar a participação dos alunos.”

A) conserto – beneficente – porisso – rúbrica.
B) concerto – beneficiente – por isso – rúbrica.
C) concerto – beneficente – por isso – rubrica.
D) conserto – beneficiente – porisso – rubrica.
E) concerto – beneficente – por isso – rúbrica.

7) Observe atentamente as palavras abaixo e indique qual alternativa se apresenta de acordo
com as regras da Reforma Ortográfica.

A) europeia – ideia – enjoo
B) linguiça – crêem – voo
C) faróis – cinqüenta – européia 
D) assembléia – idéia – leem 
E) herói – heróico – heroísmo 

8)  Assinale a alternativa que está de acordo com as regras de acentuação gráfica da língua
padrão:

A) sózinho – econômico – urubus
B) cafeína –  – biquíni – dízimo
C) gratuíto – hífen – ítem
D) chapéuzinho – também – parabéns
E) anéis – ruím – taínha 

9)  Marque a única frase onde o acento indicativo de crase foi empregado corretamente na
expressão sublinhada:

A) Diante da cena, uma à uma, todas as candidatas foram retiradas da festa.
B) Talvez a equipe médica chegasse à tempo de assistir os acidentados.
C) Pequenas e simpáticas casas marcavam à paisagem familiar.
D) Nossas reuniões ocorrerão sempre às segundas-feiras pela manhã. 
E) Querem que eu confie à você a organização da festa e a abertura do evento esportivo. 
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10. Considerando os aspectos gramaticais,  analise as opções abaixo e assinale aquela que
contém uma afirmação correta:

A)  No  caso  de  verbo  no futuro,  a  colocação  do pronome oblíquo deve  ser  mesoclítica.
Exemplo: “Não realizar-se-ão trocas de mercadorias aos sábados.”
B) Na frase “Fazem três dias que ele está desaparecido.” a concordância verbal está correta,
pois o verbo no plural (fazem) combina com o sujeito (três dias).
C) Na pontuação da frase  “Pensou muito, mas nada decidiu.”,  a vírgula é desnecessária,
porque o sentido das orações é idêntico, evitando separá-las. 
D)  “Prefiro mil vezes mais água do que suco artificial”. Nessa frase, é obrigatório que o
verbo seja acompanhado da expressão ‘mil vezes mais’ para dar ênfase ao significado do
verbo.
E) Em  “O presidente chegou  às duas horas.” ocorre crase, porque temos uma expressão
indicativa de hora, sendo obrigatório o uso do acento. 

______________________________________________________________________________

Matemática

11) Considerando as afirmações:

I) Se  e  então  vale 

II) A metade de   é 

III) 

IV) O número de algarismos do produto  igual a 15

O número de proposição(ões) verdadeira(s) é: 
A) 0. B) 2. C) 1. D) 3. E) 4. 

12) Considerando as afirmações:

I) 

II) 

III) 

IV) 

O número de proposição(ões) verdadeira(s) é: 
A) 0. B) 1. C) 3. D) 2. E) 4.
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13) Analise as proposições abaixo e assinale a assertiva correta: 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

A) F – F – V – V.
B) V – F – V – V.
C) V – F – F – F .
D) V – V – V – V .
E) V – F – V – F .

14) Em um classe com 81(oitenta e um) estudantes, na disciplina de Matemática,  ficaram

em  exame  final.  Desta  forma,  o  número  de  estudantes  que  estão  aprovados  sem  a
necessidade de reprovação é:

A) 50 estudantes.
B) 15 estudantes.
C) 33 estudantes.
D) 48 estudantes.
E) 56 estudantes.

15) A quantidade de divisores inteiros do mínimo múltiplo comum entre os números 27, 16 e 
125 é: 
A) 160.                  B) 40.                           C) 80.                           D) 100.                         E) 120.

16) Ana sai de casa às 8h 45min, caminha 25 minutos até chegar pontualmente em sua aula
de ginástica.  Sabendo que a aula terá duração de 1h 30min e que ela retornará para sua
residência caminhando, determine o horário que Ana chegará ao seu destino. 
A) 10 horas.        B) 11h e 05min.         C) 10h e 30min.         D) 10h e 40min.          E) 11h e 20min.

17) Em 2012, a escola “Educação é TUDO” tinha   estudantes. Devido aos bons resultados

obtidos nesse ano, a escola obteve um aumento de 50% em seu corpo discente para o ano de
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2013. Entretanto, com um aumento significativo nas matrículas a escola não manteve os bons
índices, o que fez com que a metade dos estudantes evadisse no ano seguinte. Sendo assim,
no ano de 2014 a escola detinha:

A)  impossível  de  determinar  o  que  houve  com  as  matrículas,  visto  que  não  há  dados
suficientes.
B) O mesmo número de estudantes no ano de 2012.
C) um acréscimo de 25% nas matrículas em relação a 2012.
D) uma redução de 10% quando comparada a situação em 2012.
E) 75% dos alunos que possuía em 2012.

18) Na Olaria, “Tijolos para a vida”, um grupo de 20 operários trabalhando 8 horas por dia,
fabricam  em  10  dias  8000  tijolos.  Quantos  tijolos  serão  fabricados  se  os  mesmos  vinte
operários trabalhassem 12 horas por dia durante 20 dias?

A) 24 000 tijolos. 
B) 20 000 tijolos.
C) 22 000 tijolos.
D) 26 000 tijolos.
E) 28 000 tijolos.

 
19) Certo dia, a Sra. Joana em uma reunião de família, declarou que devido a sua idade já
avançada, estava dividindo seu patrimônio entre suas três filhas, Helena de 30 anos, Melissa
de 40 anos e Beatriz que nascera 20 anos antes de Helena. Com o intuito de ser justa, a Sra.
Joana afirmou que os R$ 240 000,00, que foram acumulados em seus 83 anos de vida, serão
divididos em partes proporcionais as idades de suas filhas. Sendo assim, qual o montante que
Beatriz, a filha mais velha, receberá?  

A) R$ 110 000,00.
B) R$ 90 000,00.
C) R$ 100 000,00.
D) R$ 120 000,00.
E) R$ 125 000,00.

20) Sabendo que o perímetro de um retângulo, isto é, a soma de todos os seus lados, é igual a

área de um quadrado de lado  e que a medida de seu comprimento é 12 unidades

maior que a de sua largura, tem-se que a área do retângulo é dada por:

A) .              B) .             C) .              D) .            E) .

_____________________________________________________________________________________

Legislação Municipal

21)  Marque  a  alternativa  que  não  está  de  acordo  com a  Lei  Complementar  03/2010  do
Município de Pedras Grandes:

A) O aproveitamento e utilização compatíveis com a segurança e saúde de seus usuários e
da vizinhança configura uma das várias exigências ao cumprimento da função social  da
propriedade;
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B) O direito  de  propriedade  sobre  o  solo  não  acarreta,  obrigatoriamente,  o  direito  de
construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo Poder Executivo, segundo os critérios
estabelecidos na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo;
C) Os direitos decorrentes da propriedade individual estarão subordinados aos interesses
da coletividade;
D) Para cumprir a sua função social, a propriedade deve realizar, dentre outras exigências,
o uso compatível com as condições de preservação da qualidade do meio ambiente, da
paisagem urbana e do patrimônio cultural, histórico e arqueológico;
E) Para  que a  cidade e a  propriedade,  pública  ou privada,  cumpram sua função social
devem tão somente atender ao disposto nas leis integrantes do Plano Diretor. 

22) Ainda de acordo com a Lei  Complementar 03/2010 do Município  de Pedras Grandes,
marque a alternativa correta:

A)  Entende-se  por  subutilização  o  aproveitamento  inferior  ao  definido  na  Lei  de
Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo, referente às dimensões mínimas dos lotes e taxa
de ocupação máxima;
B) Utilização adequada é aquela que não excede manifestamente os limites impostos pelo
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes;
C)  No atendimento ao cumprimento da função social da propriedade rural o Poder Público
priorizará  suas  ações  e  investimentos  às  atividades  industriais  que  promovam  o
fortalecimento  e  a  reestruturação  de  comunidades,  cooperativas  e  propriedades  de
produção industrial;
D) A prioridade do Poder Público se dá em ações e investimentos nas propriedades cujo
uso  do  solo,  em  áreas  de  produção  primária,  esteja  direcionado  às  atividades
manufaturadas  que  promovam  o  fortalecimento  e  a  reestruturação  de  comunidades,
cooperativas e propriedades de produção agrofamiliar;
E) O Município mediante decreto autônomo regulamentará os instrumentos para assegurar
o cumprimento da função social da propriedade.

23) Assinale a alternativa que não está de acordo com o Plano Diretor do Município de Pedras
Grandes:

A) O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Orçamento Anual e a Lei
do  Plano  Diretor  são  instrumentos  orçamentários  e  de  planejamento  decorrentes  da
política urbana municipal;
B)  Conforme orientação constitucional  tem-se o Estatuto  da  Cidade e  o  Plano Diretor.
Ainda que tratem de matéria correlata ambos são incompatíveis posto que aquele é lei
federal e o Plano Diretor é regulamento municipal; 
C) Como instrumentos jurídicos e urbanísticos da política urbana tem-se o Parcelamento,
Edificação  ou  Utilização  Compulsórios;  o  Imposto  Predial  e  Territorial  Urbano  (IPTU)
Progressivo no Tempo; dentre outros;
D) A Concessão de Direito Real de Uso, a Concessão de Uso Especial para fins de Moradia; a
Assistência  técnica  e  jurídica  gratuita  para  as  comunidades  e  grupos  sociais  menos
favorecidos,  especialmente na propositura de ações de usucapião são instrumentos  de
Regularização Fundiária;
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E) No enfoque da política urbana e ambiental tem-se Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
como  um  dos  instrumentos  Ambientais  e  as  Audiências  e  consultas  públicas  como
instrumento da Gestão orçamentária participativa.

24) Para os efeitos de interpretação e aplicação da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do
solo  do  município  de  Pedras  Grandes,  adotam-se  os  conceitos  e  definições  adiante
estabelecidas, exceto na alternativa:

A)  Uso  Adequado/Permitido  –  compreendem  as  atividades  que  apresentem  clara
compatibilidade  com  as  finalidades  urbanísticas  da  área,  setor,  região  e/  ou  zona
correspondente;
B) Uso do Solo é o relacionamento das diversas atividades para uma determinada área,
setor, região e/ ou zona;
C) Área, setor, região ou zona é a delimitação do espaço do município, definida por suas
características físicas, sociais e econômicas e sobre onde incidirá parâmetros específicos de
uso e ocupação do solo; 
D) Uso Tolerado/Permissível – compreendem as atividades cujo grau de adequação à área,
setor, região e/ ou zona dependerá da análise do Conselho de Desenvolvimento Municipal
e outras organizações julgadas afins; 
E) Uso Proibido – compreendem as atividades que, por sua categoria, porte ou natureza,
são nocivas, perigosas, incômodas e incompatíveis com as finalidades urbanísticas da área,
setor, região e/ ou zona correspondente.

25) Correlacione as definições conferidas pela Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do solo do
município  de  Pedras  Grandes  (Anexo  09)  com  as  respectivas  modalidades  de  Uso
Habitacional:

1. HABITAÇÃO UNIFAMILIAR
2. HABITAÇÃO COLETIVA
3. HABITAÇÃO UNIFAMILIAR EM SÉRIE
4. HABITAÇÃO INSTITUCIONAL
5. HABITAÇÃO TRANSITÓRIA
(  ) edificação destinada à assistência social, onde se abrigam estudantes, crianças, idosos e
necessitados,  tais  como:  albergue,  alojamento  estudantil,  casa  do  estudante,  asilo,
internato e orfanato;
(    ) edificação isolada destinada a servir de moradia a uma só família;
(    )  mais  de 03 (três)  unidades autônomas de residências  agrupadas horizontalmente,
paralelas ou transversais ao alinhamento predial; 
(  ) edificação com unidades habitacionais destinadas ao uso transitório, onde se recebem
hóspedes mediante remuneração;
(  ) edificação que comporta mais de 02 (duas) unidades residenciais autônomas, agrupadas
verticalmente, com áreas de circulação interna comuns à edificação e acesso ao logradouro
público.
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A) 2, 5, 3, 1, 4
B) 4, 3, 1, 2, 5
C) 3, 2, 5, 1, 2
D) 4, 1, 3, 5, 2
E) 5, 4, 3, 1, 2  

26)  Marque  a  alternativa  que  não  corresponde  com  o  que  trata  a  Lei  de  Circulação,
Transporte e Mobilidade Urbana do Município de Pedras Grandes:

A) Estacionamento é o espaço público ou privado destinado à guarda ou estacionamento
de veículos, constituído pelas áreas de vagas e circulação;
B) Acostamento é a parcela da área adjacente à pista de rolamento, que tem por objetivo:
permitir que veículos em início de processo de desgoverno retomem a direção correta;
proporcionar  aos  veículos  acidentados,  com  defeitos,  ou  cujos  motoristas  fiquem
incapacitados de continuar dirigindo, um local seguro para estacionar fora da trajetória dos
demais  veículos;  e  permitir  o  embarque  e  desembarque  sem  interrupção  de  fluxo  de
tráfego;
C) Entende-se por via municipal o conjunto de vias do município, excluídas as vias urbanas,
classificadas e hierarquizadas segundo critério funcional; e via federal o conjunto de vias da
sede  urbana  classificadas  e  hierarquizadas  segundo  critério  funcional.  D)  Logradouro
público é o espaço livre, reconhecido pela municipalidade, destinado ao trânsito, tráfego,
comunicação ou lazer públicos (rua, avenida, praça, largo);
E) Malha urbana é o conjunto de vias do município, sendo que pista de rolamento é a faixa
da  via  destinada  à  circulação  de  veículos,  excluídos  os  passeios,  canteiros  centrais  e
acostamentos.

27) Para os fins da Lei do Parcelamento do Solo do município de Pedras Grandes, consideram-
se as seguintes definições, exceto:

A) Alvará é o documento expedido pelo Poder Legislativo Municipal concedendo licença
para o funcionamento de atividades ou a execução de serviços e obras;
B) Alinhamento predial é linha divisória entre o lote e o logradouro público; 
C) Área de domínio público é a área ocupada pelas vias de circulação, áreas institucionais e
espaços livres; e área de fundo de vale é a área do loteamento destinada à proteção das
nascentes e dos cursos d’água;
D) Área institucional são as áreas destinadas à implantação dos equipamentos públicos de
educação, cultura, saúde, lazer e similares;
E)  Área  rural  é  a  parcela  do  território  cujo  emprego  envolve  atividade  de  exploração
extrativa  agrícola,  pecuária,  silvícola  ou  agroindustrial;  e  área  urbana  é  parcela  do
território, contínua ou não, incluída no perímetro urbano por lei municipal específica, que
não se enquadre na definição de área rural.
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28) De acordo com a Lei de Parcelamento do Solo do município de Pedras Grandes, no que se
refere aos loteamentos, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta:
I - É obrigatória, para a execução de loteamento, a prestação de caução.
II - No ato de recebimento do Alvará de Licença e da cópia do projeto aprovado pela Prefeitura,

o interessado assinará um termo de Compromisso, ao qual deve estar anexado proposta de
instrumento de garantia de execução das obras a seu cargo.

III  -  O instrumento de garantia  de execução das obras a cargo do empreendedor, pode ser
representado por hipoteca de lotes ou unidades autônomas no próprio empreendimento,
com  o  devido  registro  na  matrícula  dos  imóveis  dado  em  garantia;  hipoteca  de  outros
imóveis; fiança bancária ou pessoal; depósito ou caução de títulos da dívida pública; seguro
garantia  correspondendo ao mesmo valor  orçado para  as  obras  de  urbanização,  ou  por
qualquer outra espécie de garantia prevista em lei.

IV - Se a caução se der na forma de carta de fiança bancária, a mesma ficará em depósito na
Divisão da Tesouraria, contendo cláusula de correção monetária e prazo de no mínimo o
previsto no cronograma das obras acrescido de 12 (doze) meses.

V - Se for necessário, por ocasião da emissão do alvará de urbanização, poderá ser exigida a
renovação da caução, com prazo de validade mínima ao do cronograma acrescido de 6 (seis)
meses.

A) Apenas I, II e III estão corretas.
B) Todas as afirmações estão corretas.
C) Apenas II, III e IV estão corretas.
D) Apenas III e V estão corretas.
E) Apenas III, IV e V estão corretas.

29. Ainda com relação aos loteamentos, marque a alternativa não configura requisito para
autorização de loteamentos e chácaras:

A) Instalação de sistema de distribuição de energia elétrica; 
B)  Demarcação cravada ao solo, em concreto, contendo a indicação de lotes, quadras e
áreas públicas;
C) Abertura e terraplenagem das vias públicas, com pavimentação, inclusive do passeio,
colocação de meios-fios e sarjetas;
D) Via de acesso asfaltada; 
E) Construção de pontes e pontilhões, quando for o caso e contenção de encostas, quando
necessário.
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30. Marque a alternativa que está em acordo com o Plano Diretor do município de Pedras
Grandes:

A) Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida, será incidido sobre
o imóvel o instrumento de IPTU progressivo em razão do lugar;
B) Nos casos em que o lote não edificado seja multado pelo setor de fiscalização por em
primeira reincidência devido à falta de manutenção, ou por apresentar risco a saúde ou
segurança pública, a segunda reincidência, mesmo que esteja vazio por menos de 1 (um)
anos, o mesmo será passível da utilização do presente instrumento;
C) São passíveis de edificação ou utilização compulsória os lotes utilizados para instalação
de atividades econômicas que não necessitem de edificações para exercer suas finalidades;
D) não são passíveis de edificação ou utilização compulsória os imóveis de até 500,00m²
(quinhentos metros quadrados), cujos proprietários não tenham mais outro imóvel urbano
no município;
E) Lei municipal específica poderá determinar como de utilização compulsória os imóveis
vazios por mais de 5 anos.

___________________________________________________________________

Específica

31) Em conformidade ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem são considerados
responsabilidades e deveres do profissional:

I  –  Avaliar  criteriosamente sua competência técnica,  cientifica,  ética e legal  e  somente
aceitar encargos e atribuições, quando capaz de desempenhar atividades seguras para si e
para os outros;
II  – Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam
segurança  mesmo  em  caso  de  suspensão  das  atividades  profissionais  decorrentes  de
movimentos reivindicatórios da categoria;
III  –  Prescrever  medicamentos  e  praticar  ato  cirúrgico,  exceto  nos  casos  previstos  na
legislação vigente e em situação de emergência;
IV – Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos
termos da lei;
V – Ter acesso e compartilhar às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade,
necessárias ao exercício profissional.

Estão corretas as alternativas: 
A) I, III e IV;
B) I, II, III e IV;
C) I, II e V;
D) I, II e IV;
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E) Todas as alternativas estão corretas.

32) A LEI Nº 12.994, de 17 de Junho de 2014 altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006
para instituir  o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate as Endemias. A partir do contexto
estabelecido por esta nova lei, considera-se verdadeiro:

A) A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em
11 (onze) parcelas consecutivas em cada exercício e 1 (uma) parcela adicional no último
trimestre;
B) É o Poder Executivo Municipal autorizado a fixar em decreto os parâmetros referentes à
quantidade máxima de agentes  passível  de contratação,  em função da população e das
peculiaridades locais, com o auxílio da assistência financeira complementar da União;
C) Compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial; 
D) O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 80% (oitenta por
cento) do piso tratado nesta Lei;
E) A jornada de trabalho de 30 (trinta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto
nesta Lei  deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde,
vigilância  epidemiológica  e  combate  a  endemias  em  prol  das  famílias  e  comunidades
assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas
nesta Lei.

33) A Portaria nº 1.412, de 10 de julho de 2013 institui o Sistema de Informação em Saúde
para a Atenção Básica (SISAB). Considerando a importância de sua operacionalização para a
qualificação  da  informação  na  atenção  básica  de  saúde  em  âmbito  nacional,  é  correto
afirmar:

A)  A  implantação  do SISAB  não substituirá  o funcionamento do SIAB  como sistemas  de
"software" utilizado na atenção básica.
B) A estratégia e-SUS AB é composta por um sistemas de "software" que instrumentalizam a
coleta dos dados que serão inseridos no SISAB,  sendo ele:  Coleta de Dados Simplificado
(CDS);
C) O âmbito municipal terá as responsabilidade de arcar com os custeios para a aquisição
dos sistemas de "software", necessários à implementação da estratégia e-SUS AB;
D) O processo de transição entre o SIAB e o SISAB, operacionalizado pelo "software" e-SUS
AB CDS e e-SUS AB PEC, terá prazo máximo de 6 meses a contar da data de publicação da
portaria vigente;
E) O SISAB passa a ser o sistema de informação vigente para fins de financiamento e de
adesão  aos  programas  e  estratégias  da  Política  Nacional  de  Atenção  Básica  (PNAB)  do
DAB/SAS/MS;
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34)  Considerando  o  Sistema  Único  de  Saúde,  são  princípios  desse  sistema  conforme
estabelecidos na Lei nº 8.080/90:

A) universalidade, utilização da epidemiologia e autonomia da comunidade;
B) universalidade, igualdade e equidade; 
C) autonomia da comunidade, universalidade e equidade;
D) centralização, regionalização e utilização da epidemiologia;
E) Igualdade, universalidade e regulação.

35) O Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Imunização recomenda que logo
após o nascimento, deve ser iniciado o esquema básico de vacinação. Sendo assim, os recém-
nascidos podem e devem, ainda no berçário, receber as seguintes vacinas:

A) BCG por via intradérmica e hepatite B por via intramuscular;
B) Tétano por via intramuscular e hepatite B por via intramuscular;
C) Rubéola por via subcutânea e BCG por via intradérmica;
D) BCG por via subcutânea e hepatite B por via intramuscular;
E) Hepatite B por via intramuscular e Tétano por via subcutânea.

36)  Uma  gestante  com  33  semanas  de  gestação  apresenta  o  seguinte  quadro  clinico:
hipertensão,  edema e proteinúria,  sendo então submetida à internação clínica.  Durante a
internação apresentou ainda crise convulsiva. Diante desses achados, pode se dizer que esta
gestante esta apresentando:

A) Dislipidemia e hiperinsulinemia;
B) Pré-eclampsia;
C) Hipertensão arterial maligna;
D) Eclampsia;
E) Nenhuma das alternativas.
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37) O processo de cicatrização inicia-se tão logo ocorra alguma alteração na integridade da
pele. Quando o cliente não apresenta comprometimento sistêmico, as fases de cicatrização
ocorrem de forma rápida e satisfatória. Sendo assim, a cicatrização ocorre de três maneiras:

A) Primeira Intenção - com a aproximação das bordas da pele quando a perda ocorrida foi
mínima. Segunda Intenção – também através da aproximação das bordas da pele, possuindo
menor  risco de infecção e menor  período de tempo.  Terceira  Intenção –  as  feridas  são
mantidas abertas;
B) Primeira Intenção - com a aproximação das bordas da pele quando a perda ocorrida foi
mínima. Segunda Intenção – sem aproximação das bordas da pele, possuindo maior risco de
infecção e maior período de tempo. Terceira Intenção – as feridas são mantidas abertas por
certo tempo para permitir a drenagem e posteriormente fechadas; 
C) Primeira Intenção - com a aproximação das bordas da pele quando a perda ocorrida foi
mínima. Segunda Intenção – sem aproximação das bordas da pele, as feridas são deixadas
abertas.  Terceira  Intenção  –  as  feridas  são  fechadas  rapidamente  pelo  pouco  risco  de
infecção;
D) Primeira Intenção – as feridas são deixadas abertas para promover sua cicatrização e
Segunda Intenção – a aproximação das bordas da pele é realizada cirurgicamente;
E) Primeira Intenção - com a aproximação das bordas da pele quando a perda ocorrida foi
mínima. Segunda Intenção – também através da aproximação das bordas da pele. Terceira
Intenção – devido sua extensão as feridas  precisam ser fechadas  rapidamente por meio
cirúrgico. 

38) As úlceras por pressão são lesões decorrentes de hipóxia celular que levam a necrose
tecidual. Geralmente estão localizadas em áreas de proeminências ósseas e ocorrem quando
a pressão aplicada à pele é maior que a pressão capilar normal (32 mmHg/ nas arteríolas e 12
mmHg/ nas  vênulas).  Podem ser  ocasionadas  por  fatores  internos e externos.  Assinale  a
alternativa que contempla os fatores que levam as úlceras:

A)  Fatores  Externos:  condições  nutricionais,  nível  de  consciência,  idade  avançada,
incontinência urinaria ou fecal e mobilidade reduzida ou ausente. Fatores Internos: pressão,
cisalhamento e fricção;
B)  Fatores  Externos:  ação  da  gravidade,  pressão,  posição.  Fatores  Internos:  condições
nutricionais,  nível  de  conhecimento,  idade  avançada,  continência  urinaria  ou  fecal  e
mobilidade reduzida ou ausente;
C)  Fatores  Externos:  pressão,  cisalhamento  e  fricção.  Fatores  Internos:  condições
nutricionais,  nível  de  consciência,  idade  avançada,  incontinência  urinaria  ou  fecal  e
mobilidade reduzida ou ausente; 
D) Fatores Externos: pressão, cisalhamento e fricção. Fatores Internos: condições naturais da
doença, nível de aceitação, cuidado realizado de forma inadequada, imobilidade reduzida ou
ausente;
E) Fatores Externos: posição, ação da gravidade e fricção. Fatores Internos: falta de mudança
de decúbito,  higiene inadequada,  condições nutricionais incontinência urinaria ou fecal  e
doenças de base.
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39)  São  consideradas  ações  de  responsabilidade  comum  a  todos  os  profissionais  que
compõem os  NASF a  serem desenvolvidas  em conjunto  com as  equipes  de ESF,  estando
estabelecida pela Portaria GM Nº 154, de 24 de janeiro de 2008:
Nas afirmativas abaixo coloque V (verdadeiro) quando a afirmação for correta e F (falso)
quando a afirmação for falsa. Após assinale a questão que contempla a ordem correta das
alternativas.

(    ) Os profissionais da equipe do NASF devem identificar as atividades, ações e práticas a
serem adotadas  em cada uma das  áreas  cobertas,  executando atividade diferenciadas  e
isoladas as atividades do ESF;
(    ) Identificar em conjunto com as ESFs e a comunidade, o público prioritário a cada uma
das ações a serem realizadas; 
(    ) Atuar de forma individualizada frente as ações desenvolvidas pelas ESF e de Internação
Domiciliar, quando estas existirem, acompanhando e atendendo aos casos de acordo com os
critérios previamente estabelecidos;
(      ) Elaborar e divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção do NASF;
(    ) Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de
organização participativa com os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde. 

A sequência correta das afirmativas é: 
A) F, V, V, F, V.
B) V, F, V, V, F.
C) V, F, V, F, V.
D) V, V, F, F, V.
E) F, V, F, V, V;

40)  O Decreto Nº 7.508,  de  28 de Junho de 2011 regulamenta  a  Lei  no 8.080,  de  19 de
setembro  de  1990,  e  dispõe  sobre  a  organização  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS,  o
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Considerando
sua importância assinale a alternativa incorreta frente a esta alternativa:

A) Mapa da Saúde - descrição geográfica dos serviços de saúde locais;
B)  Região  de  Saúde  -  espaço  geográfico  contínuo  constituído  por  agrupamentos  de
Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de
redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de
integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde;
C) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde - acordo de colaboração firmado entre
entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na
rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas
de  saúde,  critérios  de  avaliação  de  desempenho,  recursos  financeiros  que  serão
disponibilizados,  forma  de  controle  e  fiscalização  de  sua  execução  e  demais  elementos
necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde;
D) Portas de Entrada - serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS;
E) Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de
complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

16




