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LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa 
para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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A Formiga e a Pomba 
 

Uma Formiga estava na margem de um rio bebendo água, e sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma 
Pomba, que estava em uma árvore, sobre a água observando tudo, arranca uma folha e a deixa cair na correnteza perto da mesma. 
Subindo na folha a Formiga flutua em segurança até a margem. Eis que pouco tempo depois, um caçador de pássaros, escondido 
pelas folhas da árvore, se prepara para apanhar a Pomba, colocando visgo no galho onde ela descansa, sem que ela perceba o 
perigo. A Formiga, percebendo sua intenção, dá-lhe uma ferroada no pé. Do susto, ele deixa cair sua armadilha de visgo, e isso dá 
chance para que a Pomba acorde e voe para longe, a salvo. 

Autor: Esopo 
 

Moral da História: Quem é grato de coração, sempre encontrará uma oportunidade para demonstrar sua gratidão. 
 
As fábulas sempre trazem uma lição de moral, responda as questões abaixo: 
 
01 - Segundo o texto assinale a alternativa que justifique a ajuda da Pomba a Formiga: 
a) A pomba esperava ser recompensada. 
b) A pomba ajudou, pois estava observando o fato, e percebeu que a Formiga correia perigo. 
c) A Formiga começou a gritar e a pedir socorro e então a Pomba se sensibilizou e resolveu ajudá-la. 
d) A Pomba devia um favor para a Formiga. 
 
02 - Os verbos desempenham uma função de ação, assinale a alternativa correspondente a ação do verbo “apanhar”, no 
texto: 
a) ser espancado: apanhar uma surra.   c) prender: apanhar um ladrão. 
b) contrair: apanhar uma moléstia.    d) agarrar, prender. 
 
03 - Na expressão “dá-lhe”, identifique nas alternativas abaixo o pronome “lhe”: 
a) pronome pessoal do caso reto.   c) pronome obliquo átonos. 
b) pronome indefinido.    d) pronome obliquo tônico. 
 
04 - Assinale a justificativa correta na concordância nominal “a salvo”: 
a) Por ser “salvo” considerado um adjetivo variável. 
b) Por ser “salvo” considerado uma preposição. 
c) A colocação está incorreta, sendo que a concordância correta seria: a salva. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - Qual a diferença entre as colocações: “Uma Formiga” e “A Formiga”: 
a) Não há diferença nenhuma. 
b) Uma é um artigo indefinido e “a” é um artigo definido. 
c) Uma Formiga é a formiga amiga e A Formiga é a conhecida. 
d) Uma Formiga abrange a classe de formigas e A Formiga é desconhecida da Pomba. 
 
06 - Assinale a alternativa em que aparecem corretamente o plural das seguintes palavras:  arrasta, afogar, margem, folha, 
intenção: 
a) arrastas, afogas, margems, folhas, intençãos.  c) arrastam, afogam, margens, folhas, intenções. 
b) arrastam, afogam, margem, folham, intensam.  d) arrastães, afogães, folhas, intençães. 
 
07 - São considerados sinônimos de “arrancar”: 
a) arrebatar, desgarrar.   c) puxar, separar. 
b) desagregar, extrair.   d) todas as alternativas anteriores. 
 
08 - As palavras recebem uma classificação em relação ao número de sílabas, assinale a alternativa que justifique a divisão 
silábica das seguintes palavras retiradas do texto: correnteza, pé, pássaro, visgo e ferroada: 
a) monossílaba, dissílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
b) trissílaba, polissílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba. 
c) polissílaba, monossílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
d) trissílaba, monossílaba, polissílaba, dissílaba, trissílaba. 
 
09 - Assinale a alternativa que corresponde ao antônimo da palavra nunca: 
a) jamais. 
b) sempre. 
c) nunca. 
d) amanhã. 
 
10 - Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora parecidos na pronúncia ou na grafia, assinale 
a alternativa correta em relação a parônimos: 
a) Acender, ascender.   c) Estória, história. 
b) Estrato, extrato.   d) Nenhuma das alternativas anteriores. 



 

11 - Gabriel comprou 3 bonés e 5 cuecas por R$ 206,70. Se ele tivesse comprado 2 bonés e 2 cuecas teria pago R$ 107,80. O 
valor pago por cada boné foi: 
a) R$ 31,40.   c) R$ 35,90. 
b) R$ 34,10.   d) R$ 39,50. 
 
12 - Ana aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 15% a.a. na condição de que só retiraria o montante 
quando este fosse equivalente ao triplo do capital aplicado. Ana fez a retirada do montante após: 
a) 20 anos.   c) 10 anos. 
b) 160 meses.   d) 100 meses. 
 
13 - O reservatório de água de determinada localidade sertaneja possui água suficiente para abastecer 50 famílias por um 
período de 40 dias. Após 15 dias, 20 famílias se mudaram em busca de melhores condições de vida. A água restante no 
reservatório será suficiente para abastecer as famílias restante por: 
a) 15 dias.   c) 35 dias. 
b) 25 dias.   d) mais de 40 dias. 
 
14 - Um grupo de 26 amigos saiu para lanchar. Verificou-se que nesse grupo, 19 gostam de presunto e 17 gostam de queijo. 
O número de pessoas que gostam de presunto e queijo é igual a: 
a) 7.    c) 9. 
b) 8.    d) 10. 
 

15 - Um reservatório possui o formato de um cilindro equilátero cuja diagonal da secção meridiana mede  m. Sabe-se 

que a água contida nesse cilindro é equivalente a 75% de sua capacidade máxima. O volume de água nesse cilindro é de: 
Dado: π = 3. 
a) 112500 litros.   c) 125100 litros. 
b) 121500 litros.   d) 486000 litros. 
 
16 - É INCORRETO afirmar que: 
a) Guarapuava é o municipio mais antigo do Paraná. 
b) Guarapuava é o município mais populoso da região centro-sul do Paraná. 
c) Guarapuava está entre os 10 municípios mais populosos do Paraná. 
d) Guarapuava faz parte de um entroncamento rodo-ferroviário, denominado corredor do Mercosul. 
 
17 - O Brasil é composto por quantos estados e regiões? 
a) 26 estados e 4 regiões.  c) 27 estados e 5 regiões. 
b) 26 estados e 5 regiões.  d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
18 - Que fato histórico ocorreu em 22/06/1.850? 
a) A Vila de Guarapuava foi criada. 
b) A Vila de Guarapuava foi elevada a categoria de Distrito. 
c) A Vila de Guarapuava foi extinta. 
d) A Vila de Guarapuava foi instalada. 
 
19 - A Comarca de Guarapuava foi criada em que ano? 
a) 1.849.    c) 1.852. 
b) 1.850.   d) 1.859. 
 
20 - De acordo com os dados do Censo 2.010, constantes na página do IBGE, a população de Guarapuava é de: 
a) 167.283 habitantes.   c) 167.382 habitantes. 
b) 167.328 habitantes.   d) 167.823 habitantes. 
 
21 - De acordo com Para desvendar o sentido da mudança social que vem impondo profundo ajustamento à escola, pode 
ser retomada como ponto de partida para que:  
Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) as crianças busquem ainda mais as instituições escolares. 
b) todas as crianças tenham formação para o mercado de trabalho. 
c) haja uma menor valorização do acesso à cultura. 
d) se assegure que a educação seja o futuro promissor para a prole. 
  
22 - Sendo a escola concebida pela sociedade contemporânea como uma das instituições sociais responsáveis pela educação 
das novas gerações, encontra se no meio de conflitos e contradições de ideias, valores e atitudes conservadoras se de 
mudança. Vale ressaltar que esses conflitos estão imbuídos na própria dinâmica de manutenção da nossa sociedade. 
Podemos visualizar que: 
I - Nos últimos anos, há um movimento de mudança no sentido de transformação das funções e do papel da escola.      
II - À reflexão crítica sobre as práticas educativas tem sido fórum permanente de debates, dentro do contexto escolar, em 
congressos, seminários e encontros da semana pedagógica. 



 

III - Ouvimos de professores, bem como de pessoas relacionadas a outros segmentos da sociedade, que a escola está 
despreparada para atender às exigências das demandas sociais. 
IV - A socialização voltada para o desenvolvimento da cidadania e a preparação para a vida pública, a escola também 
vivencia dilemas marcados pela demanda social. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa IV é verdadeira. 
b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23 - A educação tem variado infinitamente com o tempo e com o meio. Nas cidades gregas e latinas a educação conduzia o 
indivíduo a subordinar-se cegamente à coletividade [...]. Hoje esforça-se em fazer dele uma personalidade autônoma. Em 
Atenas, procurava-se formar espíritos delicados, prudentes, sutis [...], capazes de gozar o belo e os prazeres da pura 
especulação; em Roma, desejava-se especialmente que as crianças se tornassem homens de ação, apaixonados pela glória 
militar, [...]; na Idade Média a educação era cristã, antes de tudo; na Renascença toma caráter mais leigo, mais literário; 
nos dias de hoje, a ciência tende a ocupar o lugar que a arte outrora preenchia. Na verdade, [...] cada sociedade 
considerada em momento histórico determinado do seu desenvolvimento, possui um sistema de educação que se impõe aos 
indivíduos [...]. (DURKHEIM, 1972, p. 35-36). É preciso considerar que: 
I - vivemos hoje em uma sociedade em mudança, e pluralista. 
II - podemos, sim, buscar compreendê-la como processo de vida social e individual. 
III - não podemos estabelecer um conceito unívoco de educação. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 
24 - No seu livro A Produção da Escola Pública Contemporânea, o autor Gilberto Luiz Alves ele relata a forma bem clara 
como se deu o processo de evolução dos métodos educacionais ao longo dos séculos. De começo, ele mostra como se dava o 
trabalho dos preceptores e o custo que isso gerava em virtude do trabalho ser individual e não coletivo. Diante disso, 
demonstra como a teoria e prática de Comênio veio revolucionar e baratear esse tipo de trabalho, ao introduzir a sua 
Didactica Magna, e os seus novos princípios, onde um único professor poderia atender vários alunos, por meio do Livro 
Didático, propiciando o acesso e permanência dos indivíduos mais pobres à educação e ao letramento.  
(ALVES, Gilberto Luiz. A produção da escola pública contemporânea. Editora UFMS e Autores Associados, Campinas, 
SP, 2001.) 
Diante da visão do autor podemos afirmar que: 
I - não fazemos uso dos vários recursos tecnológicos que estão à nossa disposição. 
II - trabalhamos basicamente com o quadro-negro e o giz. 
III - porque houve uma estagnação do processo educativo. 
IV - o Livro Didático é a única forma de letramento. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
 
25 - De acordo com a Lei 10369/2003, § 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 
da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História 
do Brasil. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. 
b) O calendário escolar incluirá o dia 21 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. 
c) Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 
Cultura Afro-Brasileira. 
d) Será ministrado nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileira. 
 
26 - Conforme a Lei 8069/90 no Art. 4º diz que: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. Quais das alternativas a baixo NÃO compreende a garantia de prioridade. 
Assinale a alternativa correta: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 
c) preferência na reformulação e na execução das políticas sociais privadas. 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 
 



 

27 - Da lei 8742/93 o que compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política 
Nacional de Assistência Social: 
I - coordenar e articular as ações no campo de assistência social. 
II - articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde mental e previdência social, bem como com os demais 
responsáveis pelas políticas sócio-econômicas setoriais visando à elevação do patamar mínimo de atendimento às 
necessidades básicas. 
III - encaminhar à apreciação do Conselho Estadual de Assistência Social - CNAS relatórios mensais e anuais de atividades 
de realização financeira dos recursos. 
IV - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e formulação de proposições para a 
área. 
V - prestar assessoramento técnico somente aos Estados e ao Distrito Federal e entidades e organizações de assistência 
social. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas III e V são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 
          
28 - Lei nº 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso, tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando 
condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Assinale a alternativa correta: 
a) Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa com cinquenta e nove anos de idade.                                                                 
b) Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade. 
c) Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa com sessenta anos incompletos.    
d) Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa maior de cinquenta anos de idade. 
 
29 - De acordo com o Art. 10º do Estatuto do Idoso na Lei no. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso, diz o que são 
competências dos órgãos e entidades públicos. Relacione-os com as respectivas Ações Governamentais apresentados na 
sequência abaixo dos quadrinhos: 

 
julinhoeseusdesenhos.blogspot.com  

1 - estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como centros de convivência, centros de 
cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros. 
2 - garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde. 
3 - garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso quanto a sua participação no mercado de trabalho, no 
setor público e privado. 
4 - diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas. 
5 - promover e defender os direitos da pessoa idosa. 
6 - incentivar e criar programas de lazer, esporte e atividades físicas que proporcionem a melhoria da qualidade de vida do 
idoso e estimulem sua participação na comunidade. 
7 - desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, a fim de informar a população sobre o 
processo de envelhecimento. 
Enumere a coluna abaixo de acordo com as frases acima: 
(   ) Na área de cultura e lazer. 
(   ) Na área da educação. 
(   ) Na área de trabalho e previdência social. 
(   ) Na área de justiça. 
(   ) Na área de promoção e assistência social. 
(    ) Na área de habitação e urbanismo. 
(    ) Na área da saúde. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 
a) 7 - 3 - 5 - 4 - 2 - 1 - 6   c) 3 - 2 - 1 - 6 - 7 - 5 - 4 
b) 5 - 2 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7   d) 6 - 7 - 3 - 5 - 1 - 4 - 2 
 



 

30 - Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/93, no Art. 1º diz que, a assistência social, direito do cidadão e dever do 
Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que prove os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. A assistência 
social rege-se pelos seguintes princípios:  
Marque verdadeiro ou falso: 
(   ) Universalização dos deveres sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas 
públicas. 
(   )  Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à 
convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. 
(   ) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo 
Poder Público e dos critérios para sua concessão. 
(   ) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, com discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência 
às populações urbanas e rurais. 
(   )  Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 
a) V - F - F - V - F 
b) V - V - F - F - V 
c) F - V - V - F - V 
d) V - F - V - F - V 
 
31 - De acordo com Sistema Único de Saúde Lei nº 8.080 de 19/09/90, A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício: 
§ 1º - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem 
à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
§ 2º - O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.  
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de:  
Assinale a alternativa ERRADA: 
a) vigilância sanitária. 
b) assistência somente terapêutica. 
c) saúde do trabalhador. 
d) vigilância epidemiológica. 
 
32 - Art. 3º das Disposições Gerais, Lei nº 8.080 de 19/09/90, a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros como: 
I - a alimentação, a moradia, o saneamento básico. 
II - o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação. 
III - o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 
IV - garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
O texto a seguir é referência para as questões 33 e 34  
 

Lei n. 8.142, 28 de dezembro de 1990 sancionada pelo Presidente da República, Sr. Fernando Collor, e decretada pelo 
Congresso Nacional, foi publicada no Diário Oficial da União em 31 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde e dá outras providências. 

O SUS conta com a participação do Conselho de Saúde e da Conferência da Saúde, sem prejuízo ao Poder Legislativo. O 
Conselho de Saúde em caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do governo. 

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

Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão utilizados em despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta; investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do 
Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional; investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde; 
cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados (assistencial ambulatorial e hospitalar) pelos Municípios, Estados 
e Distrito Federal. 

O repasse dos recursos fica definido, pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados. 
Só que para receberem devem contar com: Fundo de Saúde; Conselho de Saúde, com composição paritária; Plano de saúde; 



 

Relatórios de gestão; Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; Comissão de elaboração do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos para sua implantação. 

É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer condições para aplicação 
desta lei. 
                                                                   Tetzlaff AAS (Hi Technologies).Resumo da Lei nº8142. [online] 2010 Jul. [acessado em 
22, abril de 2012]. Disponível em: http://hitechnologies.com.br/humanizacao/o-que-e-o-programa-humanizasus/resumo-da-lei-

n8142/ 

 
33 - Segundo o texto, complete a lacuna: 
O repasse dos recursos fica definido, pelos menos _______________, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados. 
a) pelo menos setenta por cento aos Municípios e o restante aos Estados. 
b) pelo menos sessenta por cento Estados e o restante aos Municípios. 
c) pelo menos setenta e cinco por cento aos Municípios e o restante aos Estados. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
34 - Segundo o texto, complete a lacuna: 
A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada _____________ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar 
a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada 
pelo ________________ ou, extraordinariamente, por esta ou pelo _________________. 
a) a cada seis anos – Poder Executivo – Conselho de Saúde. 
b) a cada cinco anos – Poder Legislativo – Conselho de Classe. 
c) a cada quatro anos – Poder Executivo – Conselho de Saúde. 
d) a cada quatro anos – Poder Administrativo – Conselho de Saúde. 
 
35 - NOB – SUS 1996 Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – SUS (Publicada no D.O.U. de 6/11/1996) diz 
que devera haverá “Gestão plena com responsabilidade pela saúde do cidadão”. Na Carta Magna, em direito à saúde, 
significando que cada um e todos os brasileiros devem construir e usufruir de políticas públicas econômicas e sociais que 
reduzam riscos e agravos à saúde. Esse direito significa: 
Assinale a alternativa correta: 
a) Criar condições de não viabilização plena do direito à saúde. 
b) Ter igualmente, o acesso universal para todos e equânime com justa igualdade a serviços e ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde atendimento integral. 
c) Ter os históricos de civilidade, no âmbito da saúde, consolidados na Constituição de 1986. 
d) Na Lei Nº 8.080/90, fica regulamentado o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecido pela Constituição Federal de 1986, que 
agrega todos os serviços estatais das esferas federal, estadual e municipal e os serviços privados (desde que contratados ou 
conveniados) e que não é responsabilizado, ainda que com exclusividade, pela concretização dos princípios constitucionais. 
 
36 - De acordo com a Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, o Ministro de Estado da 
Saúde, no uso de suas atribuições, e considerando os princípios do Sistema Único de Saúde de universalidade do acesso e 
de integralidade da atenção Considerando o disposto no Artigo 198 da Constituição Federal de 1998, estabelece que as 
ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
Considerando o contínuo movimento de pactuação entre os três níveis de gestão, visando o aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde, resolve: 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica. 
b) estabelece o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade. 
c) cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde. 
d) procede à descentralização dos critérios de habilitação de estados e municípios. 
 
37 - Estatuto da Criança e do adolescente Lei nº 8.069/90, esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 
adolescente. Criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
de dignidade, segundo o Estatuto considera-se: 
Assinale a alternativa correta: 
a) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade.      
b) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até treze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
vinte e um anos de idade. 
c) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade completos, e adolescente aquela entre dezesseis 
e dezoito anos de idade. 
d) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até dez anos de idade completos, e adolescente aquela entre quatorze e 
dezenove anos de idade. 
 
 
 



 

38 - No art. 53º do 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, assegurando-se-lhes: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
II - direito de ser respeitado por seus educadores. 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis. 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas são corretas. 
 
39 - Nos artigos 2º e 3º da Lei 9394/96 diz, que, educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho e o ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
Assinale as alternativas que contêm erros: 
1-(  ) desigualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
2-(  ) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
3-(  ) singularismo de idéias e de concepções pedagógicas. 
4-(  ) respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
5-(  ) coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 
6-(  ) gratuidade do ensino público e privado em estabelecimentos oficiais. 
7-(  ) valorização do profissional da educação escolar. 
8-(  ) gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino. 
9-(  ) garantia de padrão de qualidade. 
10-(  )  há não valorização da experiência extra-escolar. 
11-(  ) não poderá ter vinculo entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas 1, 8 e 11 contêm erros. 
b) Apenas 1, 3, 6, 10 e 11 contêm erros. 
c) Apenas 2 e 3 contêm erros. 
d) Apenas 7, 9 e 11 contêm erros. 
 
40 - Conforme edital do concurso para Técnico Educacional em que você se inscreveu, suas atribuições no cargo terão 
tarefas típicas que deverão ser realizadas: 
Assinale somente as alternativas INCORRETAS:          
1-(  )atender o publico em geral. 
2-(  ) realizar diagnostico e emitir não parecer. 
3-(  ) supervisionar e avaliar as atividades em sua área de atuação. 
4-(  ) realizar atividades de prevenção na área de saúde educacional. 
5-(  ) programar, coordenar, executar, recuperar, conservar, catalogar, arquivar. 
6-(  ) manter atualizadas as atividades sobre sua responsabilidade. 
7-(  ) elaborar textos e  não os necessários materiais. 
8-(  ) participar de reuniões, sessões de estudos, cursos, e pesquisas referentes a sua área de atuação. 
9-(  ) redigir ofícios, relatórios e formulários. 
10-(  ) elaborar somente os projetos e não as planilhas orçamentárias. 
11-(  ) promover a orientação técnica. 
12-(  ) participar do planejamento das ações desenvolvidas no âmbito da Secretaria. 
13-(  ) promover a realização de conferencias, debates, palestras, exposições, seminários e divulgados. 
14-(  ) acompanhar as ações que garantem o comprimento das diretrizes e normas referente a organizações, funcionamento 
e desenvolvimento na rede de saúde. 
15-(  ) desenvolver sistemas de comunicação no âmbito da instituição, não utilizando veículos de comunicação fora o 
âmbito da instituição. 
16-(  ) não executar outras atividades correlatas. 
De acordo com as alternativas que assinalou acima, assinale a afirmativa correta: 
a) Apenas 1, 2 e 16 não estão corretas. 
b) Apenas 2, 4 e 8 não estão corretas. 
c) Apenas 2, 7, 10, 15 e 16 não estão corretas. 
d) Apenas 7 e 15 não estão corretas. 
 




