
1. O contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções
A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição,
data de nascimento, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao
fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido
para a correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva
assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do

, por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de
tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com
marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de
dúvida, solicite a presença do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora
contada do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar o próprio caso permaneça na sala até
1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no
e no . Qualquer outro tipo de anotação será motivo de

eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material,
enquanto aguarda o horário de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue
o .

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o .
Não esqueça seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.concursos.uff.br,
conforme estabelecido no Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 15.

1 Por meio de descobertas arqueológicas,
descobrimos que os povos da antiguidade, como os
egípcios, já realizavam operações complexas, fato
que comprova grande desenvolvimento e inteligência
desse povo, que fez grandes avanços na medicina
graças ao seu sofisticado processo de mumificação
de corpos. Os mumificadores, ao abrirem os corpos
dos faraós para retirar as entranhas, conseguiam
muitas informações sobre a anatomia humana.
2 Sabe-se que os gregos foram os pioneiros no
estudo dos sintomas das doenças. Eles tiveram como
mestre Hipócrates (considerado até hoje o pai da
medicina). Um outro povo que teve também um
grande conhecedor da medicina (o grego Galeno,
que morava em Roma) foi o povo romano. Após
Hipócrates e Galeno, a medicina teve poucos
avanços.
3 Na Idade Média era comum que o médico
procurasse curar praticamente todas as doenças
utilizando o recurso da sangria. Este era feito,
principalmente, com a utilização de sanguessugas.
Porém, neste período, os conhecimentos avançaram
pouco, pois havia uma forte influência da Igreja
Católica, que condenava as pesquisas científicas.
4 No período do Renascimento Cultural
(séculos XV e XVI ) houve um grande avanço da
medicina. Movidos por uma grande vontade de
descobrir o funcionamento do corpo humano,
médicos buscaram explicar as doenças através de
estudos científicos e testes de laboratório.
5 Foi, contudo, no século XVII, que William
Harvey fez uma nova descoberta: o sistema
circulatório do sangue. A partir daí, os homens
passaram a compreender melhor a anatomia e a
fisiologia.
6 No século XIX, todo o conhecimento ficou
mais apurado após a invenção do microscópio
acromático. Com esta invenção, Louis Pasteur
conseguiu um enorme avanço para a medicina, ao
descobrir que as bactérias são as responsáveis pela
causa de grande parte das doenças.
7 Felizmente, a medicina atual dispõe de
inúmeras drogas capazes de curar, controlar e até
mesmo de evitar inúmeras doenças. Aparelhos
eletrônicos sofisticados são capazes de fazer um
diagnóstico apurado, passando informações
importantes sobre o paciente. Os avanços nesta área
são rápidos e possibilitam um vida cada vez melhor
para as pessoas.

A MEDICINA NA HISTÓRIA

(http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/medicina.htm)

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto apresenta como tema central:

A) As descobertas arqueológicas que promoveram a
medicina.

B) A mumificação como processo importante para
avançar na anatomia.

C) Aforte influência religiosa a impedir os avanços da
ciência.

D) As diversas descobertas, como o microscópio,
que alavancou a medicina.

E) A evolução da medicina desde a Antiguidade
egípcia e grega até os dias atuais.

Relacione as conquistas da medicina, mencionadas
no texto, aos seus autores:

1. pioneirismo no sintoma das doenças
2. recurso da sangria
3. anatomia humana
4. sistema circulatório do sangue
5. descoberta da importância das bactérias

( )William Harvey
( )Louis Pasteur
( )médicos medievais
( )egípcios
( )gregos

Asequência numérica correta, de cima para baixo, é:

A) 4, 2, 5, 3, 1.
B) 3, 1, 4, 2, 5.
C) 2, 3, 1, 4, 5.
D) 1, 4, 3, 5, 2.
E) 4, 5, 2, 3, 1.

Segundo o texto, a medicina iniciou o seu interesse
pelo aspecto científico da doença, no seguinte
período:

A) Idade Média.
B) Renascimento.
C) Antiguidade.
D) Século XVIII.
E) Século XIX.

01

02

03
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Em relação à construção textual, a expressão
destacada em “Os avanços NESTA ÁREA são
rápidos...” (parágrafo 7), coesivamente, se refere a:

A) aparelhos eletrônicos.
B) medicina atual.
C) informações.
D) doenças.
E) avanços.

Em “...vontade de descobrir o FUNCIONAMENTO...”
(parágrafo 4), o sufixo da palavra
destacada tem o mesmo significado que na palavra:

A) acampamento.
B) armamento.
C) estabelecimento.
D) casamento.
E) alojamento.

–MENTO

No trecho “Os mumificadores, ao abrirem os corpos
dos faraós para retirar as entranhas, conseguiam...”
(parágrafo 1), a virgula foi empregada para separar:

A) o vocativo.
B) o aposto.
C) o adjunto adverbial deslocado.
D) orações coordenadas assindéticas.
E) palavras de mesma função sintática.

Em “Foi, CONTUDO, no século XVII, que William
Harvey fez...” (parágrafo 5), o conector destacado
apresenta o valor semântico de:

A) adição.
B) conclusão.
C) explicação.
D) alternância.
E) oposição.

Na frase “Na medicina, devemos escolher a área para
a qual NOS sentimos mais aptos.”, o pronome oblíquo
em destaque, segue a mesma regra de colocação
em:

A) Convém que te apliques a esse difícil estudo.
B) Toda a família lhe aconselhou escolher a

pediatria.
C) Ao optar por uma profissão, não se deixe levar

apenas pelo entusiasmo.
D) Foi minha mãe quem me orientou para a área que

escolhi.
E) Em se tratando de vidas humanas, a

responsabilidade é muito maior.

Observe as frases.

I. O paciente submeteu-se a SESSÕES de sangria,
utilizando-se de sanguessugas.

II. Encontrou, na SEÇÃO de remédios, o que
procurava para o seu alívio.

O par de palavras SESSÃO / SEÇÃO relaciona-se ao
estudo da:

A) homonímia.
B) sinonímia.
C) paronímia.
D) antonímia.
E) polissemia.

Em “Sabe-se que os gregos foram os pioneiros...”
(parágrafo 2), a ação expressa pelo verbo “saber”
está na voz:

A) ativa.
B) passiva sintética.
C) passiva analítica.
D) reflexiva recíproca.
E) reflexiva.
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Dentre as modalidades de estruturação de textos
conhecidas, pode-se afirmar que o texto lido é:

A) persuasivo.
B) descritivo.
C) expositivo.
D) narrativo.
E) dissertativo-argumentativo.

Na frase “No período do Renascimento Cultural
houve um grande avanço da medicina.” (parágrafo 4),
o verbo HAVER é:

A) auxiliar.
B) impessoal.
C) regular.
D) anômalo.
E) pronominal.

De acordo com o Estatuto do Idoso, é assegurada a
atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do
Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o
acesso universal e igualitário, em conjunto articulado
e contínuo das ações e serviços, para a prevenção,
promoção, proteção e recuperação da saúde,
incluindo a atenção especial às doenças que afetam
preferencialmente os idosos. Nesse sentido, é
correto afirmar:

A) a prevenção e a manutenção da saúde do idoso
serão efetivadas por meio de cadastramento da
população idosa em base local.

B) os idosos portadores de deficiência ou com
limitação terão atendimento universal.

C) incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos,
com preços reduzidos, medicamentos,
especialmente os de uso continuado.

D) a prevenção e a manutenção da saúde do idoso
serão efetivadas por meio de atendimento
geriátrico e gerontológico em ambulatórios.

E) é possível a seleção do idoso nos planos de saúde
pela cobrança de valores diferenciados em razão
da idade.

De acordo com o Estatuto do Idoso, é obrigação do
Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a
liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa
humana e sujeito de direitos civis, políticos,
individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas
leis. Nesse sentido, Assinale a alternativa que
caracteriza o direito ao respeito:

A) faculdade de buscar.
B) preservação da autonomia.
C) faculdade de buscar auxílio.
D) a liberdade de crença e culto religioso.
E) faculdade de buscar refúgio.

Em “...para retirar as entranhas...” (parágrafo 1), a
preposição PARAindica relação de:

A) lugar.
B) tempo.
C) fim.
D) proporção.
E) consequência.

A sequência que apresenta todas as palavras
grafadas corretamente é:

A) exceção, genjibre, húmido.
B) paralização, pretensão, obséquio.
C) atrazado, burguês, gratuito.
D) sarjeta, subterfúgio, empecilho.
E) mortandela, iminente, mussarela.

Na frase “A partir daí, os homens passaram a
compreender melhor a anatomia e a fisiologia.”
(parágrafo 5), a expressão A PARTIR DAÍ será
corretamente substituída, de acordo com seu sentido
no texto, por:

A) em consequência.
B) nesse instante.
C) nesse lugar.
D) ao contrário.
E) ao passo que.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA11
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A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual
se deve recorrer apenas quando esgotados os
recursos de manutenção da criança ou adolescente
na família. Nesse sentido, é correto afirmar que:

A) o adotando deve contar com, no máximo,
dezesseis anos à data do pedido, salvo se já
estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.

B) se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho
do outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre
o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e
os respectivos parentes.

C) é unilateral o direito sucessório entre o adotado,
seus descendentes, o adotante, seus
ascendentes, descendentes e colaterais até o
4º grau, observada a ordem de vocação
hereditária.

D) podem adotar os maiores de 21 (vinte e um) anos,
independentemente do estado civil.

E) a adoção atribui a condição de filho ao adotado,
com os mesmos direitos e deveres, exclusive
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo
com pais e parentes, salvo os impedimentos
matrimoniais.

De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à
liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em processo de desenvolvimento e como
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais
garantidos na Constituição e nas leis. Nesse sentido,
assinale a alternativa que caracteriza o direito à
liberdade:

A) inviolabilidade da integridade física.
B) brincar, praticar esportes e divertir-se.
C) inviolabilidade da integridade moral.
D) preservação da imagem.
E) inviolabilidade dos espaços e objetos pessoais.

De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a família que se estende para além da
unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada
por parentes próximos com os quais a criança ou
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade
e afetividade é denominada família:

A) ampliada.
B) expandida.
C) consentida.
D) natural.
E) afetiva.

De acordo com o Estatuto do Idoso, aos idosos, a
partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não
possuam meios para prover sua subsistência, nem
de tê-la provida por sua família, no complexo das
ações de assistência social, é assegurado:

A) a meia entrada em espetáculos, cinema e afins.
B) a garantia de manutenção do pagamento dos

planos de saúde.
C) o direito a ingressar no programa bolsa família

sem contrapartida.
D) o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo,

pago pelo RGPS do INSS.
E) o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos

termos da LOAS.

De acordo com o Estatuto do Idoso, aos maiores de
65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a
gratuidade dos transportes coletivos públicos
urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços
selet ivos e especiais, quando prestados
paralelamente aos serviços regulares. Nesse
sentido, é correto afirmar que:

A) nos veículos de transporte coletivo serão
reservados 10% (dez por cento) dos assentos
para os idosos, devidamente identificados com a
placa de reservado preferencialmente para
idosos.

B) no caso das pessoas compreendidas na faixa
etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco)
anos, ficará a critério do Prefeito local dispor sobre
as condições para exercício da gratuidade nos
meios de transporte.

C) no sistema de transporte coletivo interestadual
observar-se-á a reserva de 4 (quatro) vagas
gratuitas por veículo para idosos com renda igual
ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.

D) no sistema de transporte coletivo interestadual
observar-se-á a reserva de 2 (duas) vagas
gratuitas por veículo apenas para idosos com
renda igual ou inferior a 1 (um) salário-mínimo.

E) desconto de 50% (cinquenta por cento), no
mínimo, no valor das passagens, apenas para os
idosos que excederem as vagas gratuitas, com
renda igual ou inferior a 1 (um) salário-mínimo.

18 20
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O recurso cabível contra a decisão de juiz trabalhista
que indeferiu os embargos à execução é:

A) embargos infringentes.
B) recurso ordinário.
C) recurso de revista.
D) agravo de petição.
E) apelação.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu Livro
Processo de Conhecimento, afirma que: “embora os
princípios fundamentais estejam expressamente
apenas na Lei dos Juizados Estaduais, também são
aplicáveis aos Juizados Federais. Isto porque, a Lei
dos Juizados Federais não estabelece procedimento
próprio, mas se limita a prever as alterações de
procedimento e de regime que a Lei dos Juizados
Estaduais deve sofrer para ser aplicado na dimensão
federal”.Assim, os princípios contemplados
literalmente no Art. 2º da Lei nº 9.099/95 ( Lei dos
Juizados Estaduais) são:

A) oralidade, informalidade, economia processual,
celeridade e pericial.

B) oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade.

C) oralidade, simplicidade, anualidade, celeridade e
pericial.

D) simplicidade, informalidade, oralidade, economia
processual e pericial.

E) oralidade, simplicidade, celeridade economia
processual e fungibilidade.

De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho. É dever de o Estado
assegurar à criança e ao adolescente:

A) direito de ser respeitado por seus educadores.
B) direito de contestar critérios avaliativos, podendo

recorrer às instâncias escolares superiores.
C) ensino fundamental, obrigatório e gratuito,

inclusive para os que a ele não tiveram acesso na
idade própria.

D) direito de organização e participação em
entidades estudantis.

E) atendimento em creche e pré-escola às crianças
de zero a oito anos de idade.

De acordo com a Constituição Federal, o Estado não
intervirá em seus Municípios, nem a União nos
Municípios localizados em Território Federal,
EXCETO quando:

A) deixar de ser paga, com motivo de força maior, por
dois anos consecutivos, a dívida fundada.

B) deixar de ser paga, com motivo de força maior, por
três anos consecutivos, a dívida fundada.

C) não forem prestadas informações sobre as contas
pagas, na forma da lei.

D) não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita
estadual na manutenção e desenvolvimento do
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

E) o Tribunal de Justiça der provimento a
representação para assegurar a observância de
princípios indicados na Constituição Estadual, ou
para prover a execução de lei, de ordem ou de
decisão judicial.

A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado democrático de
direito. Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:

A) reduzir a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais.

B) a soberania e a cidadania.
C) a liberdade e a dignidade da pessoa humana.
D) promover o bem de todos, sem preconceitos de

origem ou raça.
E) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Na Doutrina de Celso Bandeira de Mello, a revogação
é “a extinção de um ato administrativo ou de seus
efeitos por outro ato administrativo, efetuadas por
razões de conveniência e oportunidade”. Portanto:

A) Seus efeitos são de extinguir o que fora provido
mesmo que ofenda os efeitos passados.

B) Seu objeto é um ato ou uma relação jurídica que
podem ser válidos.

C) Seu fundamento é uma competência não
discricionária para incidir sobre situação dantes
regulada.

D) Sua natureza é um ato da administração ativa,
apenas declaratória e expressa um poder
negativo.

E) O sujeito ativo da revogação é uma autoridade no
exercício de função administrativa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS23
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ALei Orgânica do Município deAngra dos Reis afirma
que: compete, privativamente ao município, prover a
tudo quanto relacionar-se ao seu peculiar interesse e
ao bem estar de sua população, cabendo-lhe, entre
outras, as seguintes atribuições, com EXCEÇÃO de:

A) legislar sobre assuntos de interesse local e
suplementar a legislação federal e a estadual no
que couber.

B) instituir e arrecadar os tributos de sua
competência, bem como fixar e cobrar taxas e
aplicar suas rendas, fazendo prestação de contas
e publicando balancete no prazo e na forma da lei.

C) dispor sobre concessão, permissão e autorização
de serviços públicos locais, na forma do disposto
nos Artigos 176 da Constituição Federal e 336
da Constituição Estadual.

D) elaborar o seu Plano Diretor de Desenvolvimento
e Expansão Urbana, observando o disposto nos
Artigos 182 e 183 da Constituição Federal e no
Artigo 356 e seu Parágrafo, da Constituição
Estadual.

E) exigir, na forma de lei, para a execução de obras
ou exercício de atividades potencialmente
causadoras de degradação do meio ambiente,
estudo prévio dos respectivos impactos
ambientais.

Segundo a Lei Orgânica do Município, pertencem ao
Município deAngra dos Reis:

A) o produto de arrecadação do imposto da União, no
percentual que lhe couber, sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título
por ele, suas autarquias e pelas fundações que
instituir e mantiver.

B) cinquenta e dois por cento do produto da
arrecadação do imposto da União sobre a
propriedade territorial rural, relativamente aos
imóveis situados no Município.

C) cinquenta e cinco por cento do produto da
arrecadação do imposto estadual sobre
propriedade de veículos automotores licenciados
no Município.

D) a cota de cinquenta por cento do produto da
arrecadação do imposto estadual sobre as
operações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação.

E) a respectiva cota de participação dos Municípios,
conforme previsto no Artigo 159, I, b e Parágrafo
3º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o Parágrafo 2º do Art. 11 da
Lei nº 4.320/64 as receitas provenientes da
realização de recursos financeiros oriundos de
constituição de dívida; da conversão, em espécie, de
bens e direitos; os recursos recebidos de outras
pessoas de direito público ou privado, são
denominadas:

A) de capital.
B) de mora.
C) correntes.
D) recorrentes.
E) de uso próprio.

O Capitulo IV da Lei nº 4.320/64 descreve como
serão apresentados os balanços na contabilidade
dos orçamentos. Em relação ao Balanço Patrimonial,
descrito no Art. 105, indique o elemento que NÃO
deverá demonstrar em tal balanço:

A) ativo financeiro.
B) passivo financeiro.
C) saldo patrimonial.
D) contas de compensação.
E) ativo recorrente.

A dívida flutuante rigorosamente estabelecida no
Art. 92 da Lei nº 4.320/94 compreende:

A) serviços da dívida a receber.
B) os restos a pagar, incluindo os serviços da dívida.
C) os débitos do orçamento geral.
D) os débitos da tesouraria.
E) os resíduos orçamentários.

É a modalidade de suspensão do crédito tributário:

A) remissão.
B) compensação.
C) moratória.
D) transação.
E) conversão de depósito em renda.

29
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A Procuradoria Geral do Município, de acordo com o
Art. 97 da Lei Orgânica do Município de Angra dos
Reis gozará de autonomia:

A) apenas administrativa.
B) administrativa e financeira, não tendo a funcional.
C) administrativa e funcional, não tendo a financeira.
D) funcional e financeira, não tendo administrativa.
E) administrativa, funcional e financeira.

Lei da Câmara Legislativa do Distrito Federal atribui a
pedido de parcelamento de crédito fiscal o efeito de
confissão irretratável, e de renúncia a qualquer
defesa administrativa ou judicial:

A) é constitucional em virtude da autonomia da
vontade e da disponibilidade do direito
patrimonial.

B) É inconstitucional por ferir o princípio de devido
processo legal.

C) é inconstitucional por ferir o princípio do
contraditório.

D) é inconstitucional por ferir o princípio da ampla
defesa.

E) é inconstitucional por ferir o princípio da
indeclinabilidade da jurisdição.

A certidão de dívida ativa regularmente inscrita na
repartição própria, de acordo com a Lei de Execução
Fiscal:

A) goza de presunção de certeza e liquidez e conterá
os mesmos elementos do termo de inscrição.

B) goza de presunção de certeza e conterá os
mesmos elementos do termo de inscrição.

C) goza de presunção de certeza e liquidez e pode
conter outros elementos não constantes do termo
de inscrição.

D) não goza de presunção de liquidez e certeza e
conterá os mesmos elementos do termo de
inscrição.

E) goza de presunção de liquidez e não pode ser
emendada ou substituída até a decisão de
primeira instância.

À Presidência da Câmara do Município de Angra dos
Reis, dentre outras atribuições NÃO compete:

A) dirigir, executar e disciplinar os trabalhos
legislativos e administrativos da Câmara.

B) promulgar as resoluções e os decretos
legislativos, bem como as Leis com sanção tácita
ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário.

C) declarar extinto o mandato do Prefeito, de
Vice-Prefeito e de Vereador, nos casos previstos
em lei.

D) apresentar ao Plenário, até o dia dez (10) de cada
mês, o balancete relativo aos recursos recebidos
e às despesas do mês anterior.

E) solicitar a intervenção do Município, nos casos
admitidos pela Constituição Federal.

O Prefeito será julgado nos crimes de
responsabilidade pelo(a):

A) Tribunal Regional Federal.
B) Tribunal de Justiça.
C) Superior Tribunal de Justiça.
D) Supremo Tribunal Federal.
E) Câmara Municipal.

A Lei Orgânica do Município de Angra dos Reis
poderá ser emendada, mediante propostas:

A) de, no mínimo, um terço dos membros da
Câmara.

B) de, no mínimo, dois terços dos membros da
Câmara.

C) de iniciativa popular subscrita por, no mínimo,
cinco por cento (5%) do eleitorado no Município.

D) de iniciativa popular subscrita por, no mínimo,
três por cento (3%) do eleitorado no Município.

E) de iniciativa popular desde que subscrita de
duas(2) entidades legalmente representadas.
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