
                PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO 

Concurso Público 02/2012 

Emprego ________________ 
Inscrição n ̊______________ 

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO 

 
 

 

CONCURSO PÚBLICO 
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INSTRUÇÕES 

 

1-  Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha 

2-  Para cada questão existe apenas uma resposta correta 

3-  Leia atentamente a questão no caderno e escolha a alternativa que julgar 

correta 

4- O entendimento faz parte da prova 

5-  Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também 

6- O caderno de questões deverá ser utilizado como rascunho, mas não 

poderá ser levado 

7-  Após ler atentamente e assinalar as respostas nas folhas de perguntas, o 

candidato deverá transferi-las para o gabarito de corazul que poderá ser 

levado  

8- Ao entregar o caderno de perguntas o candidato receberá então uma folha 

de respostas definitiva de cor branca  

9- Para assinalar o gabarito utilize somente caneta azul 

10- No gabarito não poderá haver rasuras, correções, tão pouco assinalar 

duas alternativas, pois isto implicará na anulação da questão 

11- Não tente se comunicar com outros candidatos 

12- Não tente utilizar qualquer tipo de livro, apontamento, legislação, 

máquina de calcular, aparelhos eletrônicos etc. 

13- O tempo de duração da prova será de 2 (duas) horas 
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A imagem abaixo servirá para responder 

às questões 1 e 2: 

 

 

 

 
http://bilhetedeida.blogspot.com.br/2010/03/

maos-pelos-pes.html 

 

 

 

01 - Existem inúmeras maneira de se “ler” o 

mundo em que estamos inseridos e, muitas 

vezes, não existe nenhuma necessidade de 

palavras, ou seja, somos capazes de 

reconhecer significados  a partir de textos 

visuais . Ainda que sem palavras, o texto 

acima guarda um significado que pode ser 

lido como: 

a) beleza 

b) proteção 

c) reconhecimento 

d) medo 

 

 

02 - O texto visual acima está construído a 

partir de pés de uma criança e mãos de um 

adulto; a partir dessa informação eusando-

se os conceitos das figuras estilísticas ali 

existe: 

a) uma metonímia (parte pelo todo) 

b) um eufemismo (a vida é bela) 

c) uma metáfora (crianças e adultos se 

entendem) 

d) uma ironia ( o bebê um dia envelhecerá) 

 

03 - Entre as alternativas que se seguem, 

aponte a única incorreta quanto ao uso 

dacrase: 

a) Atirou no ladrão à distância; mesmo 

assim o matou. 

b) Ofereci meus préstimos àquela mulher 

que tinha cinco filhos. 

c) Chegou à casa da mãe com certo atraso. 

Mas participou do jantar mesmo assim 

d) Dirigiu-se à estante da biblioteca e dali 

tirou o livro desejado 

 

 

 

04 - Entre as alternativas abaixo, apenas 

uma é correta: 

a) Haviam muitas pessoas naquela festa 

esquisita. 

b) Tal atitude do governo implica grandes 

transformações na educação do país. 

c) De um modo ou de outro, 35% dos 

habitantes da cidade já foi visitado por 

assaltantes. 

 d) Quem disse que o deputado namora com 

a senadora? 

 

 

 

05 - Quanto ao processo de formação de 

palavras, assinale a única cuja 

correspondência de informação é incorreta: 

a) repatriar (derivação parassintética) 

b) fidalgo (composição por aglutinação) 

c) reescrever (composição por aglutinação) 

d) ponteiro (derivação sufixal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bilhetedeida.blogspot.com.br/2010/03/maos-pelos-pes.html
http://bilhetedeida.blogspot.com.br/2010/03/maos-pelos-pes.html
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Os versos abaixo são do poeta Vinícius de 

Moraes. Leia-os para responder às questões 

6 e 7: 

 

 

A mulher que passa (fragmento) 

 

Meu Deus, eu quero a mulher que passa!  

Eu quero-a agora, sem mais demora  

A minha amada mulher que passa!  

 

No santo nome do teu martírio  

Do teu martírio que nunca cessa  

Meu Deus, eu quero, quero depressa  

A minha amada mulher que passa!  

 

Que fica e passa, que pacifica  

Que é tanto pura como devassa  

Que bóia leve como a cortiça  

E tem raízes como a fumaça. 

 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/

article.php3?id_article=85 

 

 

06 - No trecho acima, a expressão “Meu 

Deus”classifica-se como: 

a) vocativo 

b) sujeito 

c) objeto direto 

d) objeto indireto 

 

 

07 - Sintaticamente, as palavras sublinhadas 

abaixo são classificadas como: 

 

Meu Deus, eu quero a mulher que passa!  

Eu quero-a agora, sem mais demora  

A minha amada mulher que passa!  

a) Adjetivo 

b) Substantivo 

c) Adjunto adnominal 

d) Pronome possessivo 

 

 

 

08 - Na última estrofe do trecho, no verso 

“Que é tanto pura como devassa “  existe 

um procedimento a que se dá o nome de: 

a) ambiguidade 

b) antonímia 

c) sinomínia 

d) sufixação 

 

 

O texto abaixo será usado para 

responder às questões 9 e 10: 

 

Leite com Toddy (fragmento) 

Esther Rosado 

 

Às vezes, o tempo é tão curto para tantas 

coisas que me pego em um fim de dia com a 

mesa cheia de papéis, lembretes, canetas e 

lápis esparramados, pelo menos uma dúzia 

de arquivos abertos no computador e uma 

dezena de tarefas por terminar. Tenho inveja 

enorme das pessoas que mantêm tudo em 

ordem, que leem um livro de cada vez, que 

escrevem artigo por artigo. Eu não consigo, 

vou me emaranhando no dia, no anoitecer, 

na noite, escrevendo, lendo, corrigindo, 

estudando. 

Uma coisa de cada vez, um dia atrás do 

outro... pudesse eu, viveria dois dias de 

cada vez, sei lá. 

Esta sofreguidão, feito uma criança, de que 

acabe o chocolate ou o sorvete. 

Vou vivendo, então, dois dias de cada vez, 

fazendo mais do que posso, escrevendo 

mais do que devo. Meus dedos bailarinos 

saltam de um lado pro outro no teclado e eu 

gosto disso. Escrever é uma espécie de 

religião, um ritual, uma coisa que começa 

quando a gente acorda e liga o computador 

e checa os emails e vê se vai chover... 

nutridos de lembranças e acontecimentos, 

de leituras de autores, daquele poema, 

daquele trecho, daquela odisséia, daquele 

filme... escrevemos. 

E a mesa cheia de recados, postites, 

pedaços de papel, metas a cumprir. Mal 

paramos para o almoço. Espiamos de vez 

quando pela janela do mundo: notícias, tiros, 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/article.php3?id_article=85
http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/article.php3?id_article=85
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atores, novelas, desfiles de escolas de 

samba, brigas, blocos, dois jornalistas que 

morreram, tantos assuntos no mundo. Mas 

voltamos logo ao que é trabalho. 

Espiamos o email (por onde chega mais 

trabalho), paramos pra um abraço de um 

amigo que veio nos visitar, para uma xícara 

de café fresquinho, chamados pela vida, 

vem, vem, vem ser feliz... 

Uma outra inveja que tenho é das pessoas 

que não levam trabalho pra casa, à noite 

param pra ver tevê, jornal nacional, bater 

papo. Tenho saudades das conversas 

longas do tempo em que fui criança e que a 

família se reunia por tudo e nada. As 

crianças esperavam os tios chegarem do 

trabalho e cada um trazia uma coisa 

diferente para elas: lápis de cor, livro para 

colorir, docinhos de padaria, confeitos pra 

depois do jantar. Todos sabiam de tudo 

sobre a vida de todos. Acho que hoje, bem... 

hoje somos solitários demais, quase nem 

temos famílias, um foi para um lado, o outro 

cruzou o Atlântico, os primos mudaram-se 

de Estado ( e eu estou escrevendo isso 

porque pus aqui por perto da mesa de 

trabalho uma foto da menina que fui um 

dia...) 

Sôfregos, é isso que somos todos, ávidos, 

impacientes, nós, os temerários, os por-um-

triz. 

 

 

09 - “Tenho saudades das conversas longas 

do tempo em que fui criança e que a família 

se reunia por tudo e nada. As crianças 

esperavam os tios chegarem do trabalho e 

cada um trazia uma coisa diferente para 

elas(...)” 

No fragmento, no trecho sublinhado, existe 

uma ocorrência estilística a que 

denominamos: 

a) antítese 

b) paradoxo 

c) contrariedade 

d) concomitância 

 

 

10 - Ao escrever “Vou vivendo, então, dois 

dias de cada vez, fazendo mais do que 

posso, escrevendo mais do que devo”, a 

autora usa, de maneira notória: 

a) a hipérbole, que é exageração 

b) a catacrese, que é atribuição, por 

correlação, de características existentes em 

outra palavra, para outra designação 

c) o hipérbato, que é inversão sintática 

d) a ironia que é transposição de sentido 

 

 

11 - Segundo o Art. 173 da Lei Orgânica 

do Município de Jambeiro “As ações e 

serviços de saúde são de relevância 

pública, cabendo ao Município dispor, nos 

termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle”. 

 

Está em consonância com as ações e 

serviços do município, em relação à saúde, 

o que consta APENAS em: 

 

I. A assistência à saúde não é livre à 

iniciativa privada. 

II. Não é vedada a destinação de recursos 

públicos para auxílio ou Subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos 

III. As ações e serviços de saúde serão 

realizados de forma direta, pelo Município 

e complementarmente, se necessário, 

através de terceiros. 

a) I e II 

b) II Apenas 

c) III apenas 

d) I, II e III 

 

 

12 - Nos últimos meses se intensificou na 

fronteira entre Brasil e Paraguai conflito 

envolvendo "brasiguaios”, brasileiros que 

vivem e trabalham no Paraguai, e 

"carperos”, paraguaios.  Qual o motivo da 

origem deste conflito? 

a) industrial 

b) militar 

c) agrário 

d) pecuarista 
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13 - O navio Costa Concordia viajava com 

mais de 4.200 pessoas a bordo quando 

bateu em uma rocha junto à ilha Giglio, na 

noite do dia 13 de janeiro. A colisão abriu 

um grande buraco no casco do navio, que 

começou a encher de água e virou. 

(http://veja.abril.com.br/tema/naufragio-

costa-concordia) 

 

Em qual país o navio Costa Concordia 

Naufragou? 

a) França; 

b) Itália 

c) Chile 

d) Japão 

 

 

14 - Os principais dirigentes religiosos, 

políticos e judiciais (...) incentivaram hoje os 

cidadãos a irem em massa votar nas 

eleições do Majlis (Parlamento) para 

combater complôs dos inimigos da 

Revolução Islâmica. 

Ao ir votar em um colégio eleitoral do centro 

de Teerã, o presidente 

MahmoudAhmadinejad pediu (que a 

população) atenda ao chamado do líder 

supremo, aiatolá Alí Khamenei, para dar "um 

duro golpe" às tentativas de desestabilizar 

ao país. 

Um total de 48 milhões 288 mil 799 pessoas 

foram convocadas às urnas, delas 3,9 

milhões pela primeira vez. (Prensa Latina – 

Agência Informativa Latinoamericana. 

02/03/12. Adaptado) 

Assinale o país onde acontecem essas 

eleições descritas no texto. 

a) Iraque 

b) Síria 

c) Afeganistão 

d) Irã 

 

 

15 - Assinale a alternativa que contém os 

cargos políticos que serão disputados na 

eleição de 2012. 

a) Presidente da república, deputado federal 

e estadual. 

b) Prefeito, vice - prefeito e vereadores. 

c) Prefeito, vice - prefeito, deputados 

estaduais e vereadores. 

d) Prefeito, vice - prefeito, governador e 

vereadores. 

 

 

16 - O bloco de países emergentes, 

originalmente denominado BRIC, incluiu 

recentemente a África do Sul, o que 

provocou uma mudança na nomenclatura do 

grupo, passando a ser denominado de 

BRICS, visto que a adição do “S” refere-se à 

South Africa, nome do país africano em 

inglês. Além desse novo integrante, quais 

países em desenvolvimento são membros 

desse grupo? 

a) Brasil, Rússia, Inglaterra e China 

b) Brasil, Reino Unido, Índia e Canadá 

c) Brasil, Reino Unido, Indonésia e Canadá 

d) Brasil, Rússia, Índia e China 

 

 

17 - Todos os engenheiros que trabalham 

numa cidade formaram-se na faculdade Z. 

Sabe-se ainda que alguns funcionários da 

prefeitura dessa cidade são engenheiros. 

Tendo conhecimento disso, é logicamente 

correto afirmar que: 

 

a) todos os funcionários da prefeitura dessa 

cidade formados na faculdade Z são 

necessariamente engenheiros. 

b) existem funcionários da prefeitura dessa 

cidade formados na faculdade Z. 

c) Dentre os habitantes dessa cidade, 

apenas os engenheiros formaram-se na 

faculdade Z. 

d) Todos os engenheiros formados na 

faculdade Z trabalham nessa cidade. 

 

 

18 - Qual é o próximo número da sequência 

a seguir: 6, 19, 32, 45 e ___. 

a) 49 

b) 54 

c) 63 

d) 58 

http://veja.abril.com.br/tema/naufragio-costa-concordia
http://veja.abril.com.br/tema/naufragio-costa-concordia
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19 - Sabe-se que três pedreiros constroem 9 

metros de muros em 3 dias. Além disso, 

também é de conhecimento que todos 

realizam a mesma quantidade de serviço, 

independente do número de pessoas 

trabalhando. Posto isso, responda quantos 

metros de muro faz 1 pedreiro em 9 dias. 

a) 12 metros 

b) 9 metros 

c) 18 metros 

d) 6 metros 

 

 

20 - Um comprimido de 45 g tem 60 % de 

sua composição composto por uma 

substância de principio ativo X. Já o restante 

é formado pela substância de principio ativo 

Y. Quantas gramas do comprimido contém 

apenas o princípio ativo Y? (fundamental 

incompleto) 

a) 27 gramas 

b) 30 gramas 

c) 18 gramas 

d) 15 gramas 

 

 

21 - Denominação antiga e vulgar da 

hanseníase: 

a) tifo 

b) lepra 

c) malária 

d) esquistossomose 

 

 

22 - Assinale a alternativa correta sobre a 

tuberculose: 

a) é transmitida por contato direto com o 

paciente em qualquer fase da doença 

b) apresenta distribuição uniforme pelo 

Brasil 

c) é considerada um problema de saúde 

pública pois ainda é muito frequente no 

Brasil e é uma doença contagiosa 

d) as medicações orais do esquema de 

terapia antituberculose devem ser 

administradas em dias alternados 

 

 

23 - Na visita domiciliar deve-se: 

a) limitar-se ao atendimento que foi 

solicitado pois seria inconveniente tratar de 

assuntos pessoais da família visitada 

b) improvisar a sua atuação de acordo com 

os acontecimentos do momento da visita 

c) atender às necessidades observadas na 

família 

d) seguir fielmente o planejamento 

previamente elaborado 

 

 

24 - A vacina contra sarampo é constituída 

por: 

a) vírus vivos atenuados 

b) vírus inativados 

c) bactérias vivas atenuadas 

d) bactérias mortas 

 

 

25 - A Saúde da Família deve incluir: 

a) apenas o indivíduo 

b) o indivíduo e o coletivo 

c) o indivíduo e sua família 

d) o indivíduo e aqueles que convivem com 

ele 

 

 

26 - Sobre o aleitamento materno é incorreto 

afirmar que: 

a) no primeiro mês, geralmente as mamadas 

são menos frequentes 

b) o bebê é quem decide quanto tempo deve 

durar a mamada 

c) a qualidade do leite não está relacionada 

ao tipo de alimento que a mãe come 

d) o leite dos primeiros dias após o parto se 

chama colostro 
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27 - De acordo com a Constituição Federal: 

a) ao sistema único de saúde compete 

participar apenas da formulação da política, 

mas não da execução das ações de 

saneamento básico 

b) a assistência à saúde é livre à iniciativa 

privada 

c) a participação de empresas ou capitas 

estrangeiros é livre na assistência à saúde 

no País 

d) todas alternativas estão corretas 

 

 

 

28 - De acordo com a portaria 399/GM de 22 

de fevereiro de 2006, são seis prioridades 

do pacto pela vida: 

a) saúde do idoso; controle do câncer de 

colo de útero e de mama; redução da 

mortalidade infantil e materna; 

fortalecimento da capacidade de respostas 

às doenças emergentes e endemias; 

promoção da saúde; fortalecimento da 

atenção básica 

b) saúde do idoso; controle do câncer de 

ovário e tireóide; redução da mortalidade 

infantil e materna; fortalecimento da 

capacidade de respostas às doenças 

emergentes e endemias; promoção da 

saúde; fortalecimento da atenção secundária 

c) saúde da criança; controle do câncer de 

colo de útero e de mama; redução da 

mortalidade materna; fortalecimento da 

capacidade de respostas às doenças 

emergentes e endemias; prevenção; 

fortalecimento da atenção básica 

d) saúde do idoso; controle do câncer; 

redução da mortalidade materna; 

fortalecimento da capacidade de respostas 

às doenças infecto-contagiosas; promoção 

da saúde; fortalecimento da atenção 

terciária 

 

 

 

 

 

 

29 - Esse princípio do SUS demonstra que a 

atenção à saúde deve levar em 

consideração as necessidades especificas 

de pessoas ou grupo de pessoas, ainda que 

minoritários em relação ao total da 

população. Ou seja, a cada qual de acordo 

com suas necessidades, inclusive no que 

pertence aos níveis de complexidade 

diferenciados.   

a) universalidade 

b) integralidade 

c) equidade 

d) hierarquização 

 

 

30 - Sobre o Cartão Nacional de Saúde, 

julgue as seguintes afirmativas: 

 

I. o cidadão poderá ter negado seu acesso 

aos serviços de saúde por não estar de 

posse do cartão; 

II. o cartão tem validade apenas no 

município em que o cidadão habita; 

III. os profissionais de saúde terão acesso a 

dados de saúde de um cidadão livremente; 

IV. caso a conexão com o sistema do cartão 

não esteja operacional, as atividades de 

identificação e cadastramento não podem 

ser efetuadas posteriormente  ao 

atendimento realizado. 

 

Pode-se afirmar que: 

a) apenas uma afirmativa está correta 

b) duas afirmativas estão corretas 

c) três afirmativas estão corretas 

d) nenhuma afirmativa está correta 

 

 

 

 

 

 

 

 




