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   INSTRUÇÕES 
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 35 (trinta e cinco) questões numeradas sequencialmente que compõem 

a  prova objetiva.  

� Composição da Prova:  

 

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 20 Conhecimentos Específicos 

21 a 30 Língua Portuguesa 

31 a 35 Legislação Municipal 

 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

ATENÇÃO 
1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da 

autorização do fiscal. 

2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está 

correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo 

para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer 

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso 

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para 

as devidas providências. 

4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas 

para a Folha de Respostas definitiva, que será o único 

documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira 

responsabilidade do candidato.  

5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha 

de Respostas, a opção que a responda corretamente. 

Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:    

7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, 

rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 

destinados às respostas. 

8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 

(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de 

uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que 

legível.  

9- Você dispõe de 3h (três) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, 

mas controle seu tempo. 

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova 

após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o 

caderno de questões, só poderá levá-lo após 02h 45min 

(duas horas e quarenta e cinco minutos) decorridas do início 

da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a 

Folha de Respostas assinada. As provas estarão 

disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir 

da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá 

anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo. 

11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos 

e após a conferência de todos os documentos da sala e 

assinatura do termo de fechamento. 

12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de 

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 

anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, 

pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou 

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 

objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, 

deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término 

da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.  

14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 

imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as 

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 

envolvidos. 
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 01 
 Em relação ao exame físico específico para avaliação 

da função gastrintestinal, assinale a alternativa 
correta. 

(A) O exame físico inclui a avaliação da boca, abdome, 
exceto o reto. 

(B) Na boca observa-se a língua, mucosa bucal, dentes e 
gengivas. 

(C) O paciente deita em decúbito ventral para a inspeção, 
ausculta, palpação e percussão. 

(D) Realiza-se a ausculta após a percussão e palpação para 
não alterar os sons intestinais. 

(E) Deve ser avaliado os sons intestinais em todos os três 
quadrantes, usando o diafragma do estetoscópio. 

 
QUESTÃO 02 
 A anemia é uma condição em que a concentração 

de hemoglobina está abaixo do normal, reflete a 
presença de uma quantidade menor de eritrócitos 
que o normal dentro da circulação. Em relação a 
esta condição, analise as assertivas e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta as corretas. 
 
I. As complicações gerais da anemia grave 

incluem a insuficiência cardíaca, 
parestesias e confusão. 

 
II. O tratamento da anemia é direcionado no 

sentido de corrigir ou controlar a causa da 
anemia. 

 
III. A anemia hemolítica resulta tipicamente 

quando a ingesta de ferro na dieta é 
inadequada para a síntese da hemoglobina. 

 
IV. A anemia ferropriva advém da destruição 

prematura dos eritrócitos.  
 
V. Nas anemias hipoproliferativas, os 

eritrócitos geralmente sobrevivem 
normalmente, porém a medula não 
consegue produzir as quantidades 
adequadas dessas células. 

 
(A) Apenas I, II e V. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I, III e V. 
(E) Apenas II, III e IV. 
 
QUESTÃO 03 
 Relacione as colunas e, a seguir, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 
 
1. Anúria. 
2. Enurese. 
3. Disúria. 
4. Nictúria. 
5. Oligúria. 
 
(   ) Débito urinário total inferior a 50 ml em 24 

horas. 
(   ) Débito urinário total menor que 400 ml em 

24 horas. 
(   ) Micção involuntária durante o sono. 
(   ) Micção dolorosa ou difícil. 
(   ) Despertar à noite para urinar 

 

(A) 2 – 3 – 1 – 4 – 5. 
(B) 1 – 5 – 2 – 4 – 3. 
(C) 1 – 5 – 2 – 3 – 4. 
(D) 3 – 4 – 1 – 5 – 2. 
(E) 4 – 1 – 3 – 5 – 2. 
 
QUESTÃO 04 
 Qual das alternativas abaixo NÃO representa um 

fator de risco para incontinência urinária? 
(A) Cirurgia genitourinária. 
(B) Imobilidade. 
(C) Exercício de alto impacto. 
(D) Obesidade mórbida. 
(E) Menarca. 
 
QUESTÃO 05 
 Um paciente com excesso de volume de líquido 

relacionado com o débito urinário diminuído, 
excessos na dieta e retenção de sódio e água, 
necessita de alguns cuidados de enfermagem, 
EXCETO 

(A) avaliar o peso diário. 
(B) avaliar o balanço hídrico. 
(C) avaliar o turgor cutâneo e presença de edema. 
(D) incentivar a ingesta hídrica. 
(E) avaliar a frequência e esforço respiratório.       
 
QUESTÃO 06 
 Em relação ao sistema vascular, relacione as 

colunas e, a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta.  

 
1. Artérias. 
2. Capilares. 
3. Vasos linfáticos. 
4. Veias. 
 
(   ) Constituem uma complexa rede de vasos de 

paredes finas semelhantes aos capilares. 
(   ) Estrutura fina e menos muscular permite 

que esses vasos se distendam. 
(   ) Estruturas de paredes espessas que 

transportam o sangue do coração para os 
tecidos. 

(   ) Estrutura de parede fina que possibilita o 
transporte rápido e eficiente dos nutrientes 
para as células e a remoção dos resíduos 
metabólicos. 

 
(A) 2 – 4 – 3 – 1. 
(B) 3 – 4 – 1 – 2. 
(C) 3 – 4 – 2 – 1. 
(D) 4 – 1 – 3 – 2. 
(E) 1 – 4 – 3 – 2. 
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QUESTÃO 07 
 Tratando-se de distúrbios arteriais, assinale a 

alternativa correta. 
(A) A aterosclerose é a doença mais comum das veias; o 

termo significa endurecimento das veias. 
(B) A arteriosclerose envolve um processo que afeta a 

camada externa das artérias que consiste na 
dissolução de lipídios, cálcio, tecido fibroso na camada 
íntima da artéria. 

(C) Os resultados indiretos mais comuns da aterosclerose 
incluem o estreitamento da luz, obstrução por 
trombose, aneurisma, ulceração e ruptura. 

(D) Os resultados diretos mais comuns da aterosclerose 
são a desnutrição e a subsequente fibrose dos órgãos 
que recebem o suprimento sanguíneo a partir das 
artérias escleróticas. 

(E) A aterosclerose pode desenvolver-se em qualquer 
ponto no corpo, mas determinados locais são mais 
vulneráveis, tipicamente as áreas de bifurcação ou 
ramificação.  

 
QUESTÃO 08 
 Um paciente com perfusão tissular periférica 

ineficaz, relacionada com a circulação 
comprometida, necessita de quais cuidados da 
equipe de enfermagem? 

(A) Posicionar os membros acima do nível do coração 
(quando a condição for de natureza arterial). 

(B) Desencorajar a quantidade moderada de deambulação 
ou de exercícios graduados com os membros. 

(C) Elevar os membros abaixo do nível cardíaco (se a 
condição for de natureza venosa). 

(D) Manter a temperatura aquecida e evitar o calafrio. 
(E) Encorajar o uso da nicotina. 
 
QUESTÃO 09 
 Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta as corretas. 
 Paciente com risco de integridade cutânea 

prejudicada relacionada com a circulação 
comprometida, necessita de quais cuidados da 
equipe de enfermagem? 

 
I. Instruir sobre os modos para evitar o 

trauma dos membros. 
 
II. Encorajar o uso de calçados protetores e 

acolchoamento nas áreas de pressão. 
 
III. Encorajar a higiene meticulosa com sabões 

neutros e aparar cuidadosamente as unhas. 
 
IV. Advertir para evitar a arranhadura ou o 

atrito vigoroso. 
 
V. Promover a boa nutrição, ingesta de 

vitamina A e C, proteínas e zinco, controle 
da obesidade. 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, II, III e IV. 
(C) I, II, III, IV e V. 
(D) Apenas I, IV e V. 
(E) Apenas II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 
 Um paciente, com alterações na circulação 

periférica, necessita de várias orientações da 
equipe de enfermagem, tais como: ensinar sobre 
como aplicar as meias de compressão elástica e 
explicar a importância de elevar as pernas e 
exercitar-se da maneira adequada. Outro cuidado 
deve estar relacionado ao uso da medicação 
anticoagulante. Em relação aos cuidados para essa 
medicação, a equipe de enfermagem deverá fazer 
as seguintes orientações, EXCETO   

(A) tomar diariamente o anticoagulante em horários 
alternados. 

(B) evitar o álcool, porque ele pode alterar a resposta do 
corpo a um anticoagulante. 

(C) evitar a lesão que possa causar sangramento. 
(D) se mulher – notificar a equipe de saúde quando 

suspeitar de gravidez. 
(E) contactar a equipe de saúde antes de fazer trabalhos 

dentários ou cirurgia eletiva. 
 
QUESTÃO 11 
 Em 1846, Ignaz Semmelweis, médico húngaro, 

reportou a redução no número de mortes maternas 
por infecção puerperal após a implantação da 
prática de lavagem/ higienização das mãos em um 
hospital em Viena. Desde então, esse 
procedimento tem sido recomendado como medida 
primária no controle da disseminação de agentes 
infecciosos. Em relação à lavagem/ higienização 
das mãos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Dentre as finalidades da 

lavagem/higienização das mãos está a 
remoção de sujidade, suor, oleosidade, 
pêlos, células descamativas e da microbióta 
transitória da pele, com objetivo de 
interromper a transmissão de infecções 
veiculadas por contato. 

(   ) Devem higienizar as mãos os profissionais 
que trabalham em serviços de saúde, que 
mantém contato direto  com os pacientes. 
Para profissionais que têm contato indireto 
com os pacientes e  atuam na manipulação 
de medicamentos, alimentos e material 
estéril ou contaminado, não é necessário tal 
procedimento. 

(   ) Ao realizar cuidados em um paciente, ao 
mudar de um sítio corporal contaminado 
para outro, limpo, por exemplo troca de 
fralda e subsequente manipulação de 
cateter intravascular, não é necessário 
realizar lavagem/ higienização das mãos. 

(   ) As técnicas de higienização das mãos 
podem variar,dependendo do objetivo ao 
qual se destinam. Podem ser divididas em: 
higienização simples das mãos; 
higienização anti-séptica das mãos; fricção 
de anti séptico nas mãos; anti sepsia 
cirúrgica ou preparo pré-operatório das 
mãos. 

 
(A) V – V – F – F. 
(B) F – V – F – V. 
(C) V – F – V – F. 
(D) F – F – V – V. 
(E) V – F – F – V. 
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QUESTÃO 12 
 Em relação aos Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI e sua utilização, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das 
mãos, porém a troca das mesmas deve ocorrer, no 
mínimo, quatro vezes no período de trabalho. 

(B) O uso de EPI no preparo de medicamentos, inclusive 
dos antineoplásicos, não é necessáriamente 
obrigatório, visto que o risco de exposição do 
trabalhador de saúde é pequeno. 

(C) É de responsabilidade dos trabalhadores de saúde a 
compra dos EPI necessários para evitar a sua 
contaminação por exposição ao risco biológico no 
ambiente de trabalho. 

(D) Considera-se EPI todo dispositivo ou produto de uso 
individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 
proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 
segurança e a saúde no trabalho. 

(E) Nos serviços de saúde são considerados EPI somente 
as luvas e os aventais. Outros equipamentos como 
óculos, gorro e máscara estão ligados à proteção do 
paciente, portanto não são considerados EPI. 

 
QUESTÃO 13 
 Em relação às vias de administração de 

medicações, assinale a alternativa correta. 
(A) A via sublingual é utilizada quando é necessária a 

absorção lenta de um medicamento. Por possuir pouca 
vascularização o efeito do fármaco é prolongado 
podendo ser a via de escolha para medicamentos anti-
hipertensivos. 

(B) A via intramuscular é de absorção menos rápida que a 
via subcutânea e mais rápida que a via endovenosa, 
por ter absorção intermediária é muito utilizada. Esta 
via pode suportar substâncias irritantes e grandes 
volumes de líquido. 

(C) O terço médio do músculo vasto lateral da coxa não é 
indicado para administração de medicação 
Intramuscular em lactentes, por potencialmente causar 
lesão em nervos mal formados. Este local é indicado a 
partir do sexto mês de vida. 

(D) A via Endovenosa/intravenosa, é a via de escolha para 
a administração de grandes volumes de líquidos. Por 
esta via, os fármacos tem absorção rápida, pois ocorre 
a introdução do medicamento diretamente na corrente 
sanguínea. 

(E) A via subcutânea é contra indicada para administração 
de hipoglicemiantes e anticoagulantes por apresentar 
absorção incompleta devido à baixa vascularização do 
tecido subcutâneo. O volume máximo que pode ser 
administrado por esta via é de 3 ml.  

 
QUESTÃO 14 
 Analise as assertivas e assinale o que apresenta o 

posicionamento mais adequado do paciente para a 
administração de medicamento por via retal. 

(A) Posição de Sims. 
(B) Posição de Trendelemburg. 
(C) Posição Fowler. 
(D) Posição Semi-fowler. 
(E) Decúbito dorsal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 
 O Período Pós-Operatório Imediato, compreende 
(A) desde o momento em que o paciente é recepcionado 

no centro cirúrgico até a sua saída. 
(B) as primeiras 24 horas após a cirurgia, incluindo a 

recuperação pós-anestésica. 
(C) do início ao término do procedimento anestésico-

cirúrgico. 
(D) as 12 horas que antecedem o procedimento cirúrgico. 
(E) após 48 horas do término da cirurgia. 
 
QUESTÃO 16 
 Em relação à técnica de aferição de Pressão 

Arterial, analise as assertivas e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s). 

 
I. No preparo do paciente para a medida de 

pressão arterial deve-se posicionar o braço 
na altura do coração (nível do ponto médio 
do esterno ou 4º espaço intercostal), 
apoiado, com a palma da mão voltada para 
cima e o cotovelo ligeiramente fletido.  

 
II. É indicado proceder à deflação do manguito 

rapidamente (velocidade de 6 a 8 mmHg por 
segundo) a fim de evitar possíveis 
interferências ambientais na medida da 
pressão arterial. 

 
III. Determina-se a pressão sistólica na 

ausculta do primeiro som (fase I de 
Korotkoff), que é um som fraco seguido de 
batidas regulares. 

 
IV. Determina-se a pressão sistólica no 

desaparecimento do som (fase V de 
Korotkoff), ausculta-se cerca de 20 a 30 
mmHg abaixo do último som para confirmar 
seu desaparecimento e depois procede à 
deflação rápida e completa. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas II. 
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QUESTÃO 17 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

apresenta as corretas.  
 

I. A máscara de Venturi não é o método não 
invasivo mais preciso para administração 
de Oxigênio (O 2), sendo a cânula nasal mais 
indicada, principalmente se o paciente 
necessitar de altas concentrações de O 2. 

 
II. O transporte de oxigênio para os tecidos 

depende de fatores tais como, débito 
cardíaco, conteúdo de oxigênio arterial, 
concentração de hemoglobina e demandas 
metabólicas. 

 
III. A hipoxemia é manifestada por alterações 

no estado mental, dispneia, aumento da 
pressão arterial, alterações na frequência 
cardíaca, arritmias, diaforese, extremidades 
frias e cianose central (sinal tardio). 

 
IV. A toxicidade pelo O 2 pode acontecer quando 

uma concentração muito elevada de 
oxigênio (entre 20 e 30%) é administrada por 
um período prolongado (maior que 72 
horas). 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I e IV. 
(E) Apenas III e IV. 
 
QUESTÃO 18 
 A intoxicação por inalação e ingestão de materiais 

tóxicos, inadvertida ou proposital, constitui um 
risco importante de saúde e uma situação de 
emergência. O tratamento de emergência é iniciado 
visando às seguintes metas, EXCETO 

(A) remover ou inativar o tóxico antes que ele seja 
absorvido. 

(B) fornecer cuidados de suporte na manutenção de 
sistemas orgânicos vitais. 

(C) induzir o vômito se houver ingestão de substâncias 
cáusticas. 

(D) administrar um antídoto específico para neutralizar um 
tóxico específico. 

(E) implementar o tratamento que acelere a eliminação do 
tóxico absorvido. 

 
QUESTÃO 19 
 Em relação à classificação do tratamento cirúrgico, 

relacione as colunas e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. Os 
números poderão ser utilizados mais de uma vez. 

 
1. Momento Operatório. 
2. Finalidade. 
3. Potencial de Contaminação. 
 
(   ) Cirurgia limpa, contaminada e 

potencialmente contaminada. 
(   ) Tratamento cirúrgico de urgência e 

emergência. 
(   ) Tratamento cirúrgico eletivo. 
(   ) Tratamento cirúrgico paliativo e radical. 
(   ) Tratamento cirúrgico plástico e diagnóstico. 

 
(A) 3 – 1 – 2 – 1 – 2. 
(B) 3 – 3 – 2 – 2 – 1. 

(C) 1 – 1 – 3 – 3 – 2. 
(D) 2 – 2 – 1 – 1 – 3. 
(E) 3 – 1 – 1 – 2 – 2.  
 
QUESTÃO 20 
 De acordo com o Código de Ética dos profissionais 

de Enfermagem, a penalidade que é de alçada do 
Conselho Federal de Enfermagem, conforme o 
disposto no Art. 18 é 

(A) cassação do direito ao exercício profissional. 
(B) multa. 
(C) censura. 
(D) suspensão do exercício profissional. 
(E) advertência verbal. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
As questões de 21 a 25 referem-se ao texto 1. 
 
TEXTO 1 

Dietas de Emagrecimento – Curiosidades 
 
 Muitas pessoas, em busca de um corpo perfeito, 

procuram resultados rápidos e para isso usam 
métodos nem sempre muito confiáveis. As “dietas 
da moda” veiculadas pela mídia prometem 
resultados milagrosos, tem vantagens e 
desvantagens, porém algumas podem trazer graves 
danos ao organismo e sérias consequências à 
saúde. 

 Uma das dietas mais comentadas dos últimos 
tempos é a Dieta dos Pontos. O método surgiu há 
aproximadamente 30 anos, ideia de um grupo de 
endocrinologistas, mas foi publicado em livro 
recentemente pelo médico Alfredo Halpern, 
alcançando grande popularidade. Na Dieta dos 
Pontos, o valor calórico dos alimentos é 
transformado em pontos, sendo que cada ponto 
vale 3,6 calorias. Gorduras, proteínas e 
carboidratos devem constar nas refeições, porém 
os homens devem consumir até 400 pontos, e as 
mulheres até 300 pontos. Essa dieta promete perda 
de até quatro quilos por mês – é considerada uma 
dieta que pode ser seguida por bastante tempo sem 
causar desequilíbrio, porém como a decisão de 
quais alimentos consumir cabe à própria pessoa 
que está seguindo a dieta, podem acontecer 
escolhas alimentares erradas, que privam o 
organismo de vitaminas e nutrientes essenciais. 

 A Dieta da Proteína é outro exemplo de dieta que 
esteve muito em voga nos últimos anos. Segundo 
esta dieta, consumir poucos carboidratos diminuiria 
a produção de insulina, resultando na queima de 
mais gordura. São permitidos todos os tipos de 
gorduras e proteínas, as refeições devem ser ricas 
em carne vermelha, manteiga, ovos e maionese. A 
ingestão de carboidratos (como arroz, pães e 
batata) deve ser diminuída consideravelmente e é 
terminantemente proibida a ingestão de açúcar. 
Promete perda de até cinco quilos em 15 dias. É 
uma dieta que realmente reduz o apetite e provoca 
perda rápida de peso, mas a alimentação pobre em 
vitaminas, minerais e fibras e rica em gordura 
aumenta o nível de colesterol no sangue e o 
consumo proteico excessivo pode sobrecarregar os 
rins. Esse regime também pode causar cefaleia, 
halitose e náuseas. 

 Existe também a Dieta do Tipo Sanquíneo, que 
afirma que cada tipo sanguíneo deve ter um tipo de 
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alimentação diferente, por exemplo, pessoas com 
sangue tipo O devem consumir mais frutos do mar 
e espinafre; pessoas do tipo A, verduras e legumes; 
pessoas do tipo B, carne; pessoas do tipo AB, leite. 
Essa dieta não determina a quantidade de quilos 
perdidos durante o processo, mas promete que o 
indivíduo chegará ao "peso ideal" realizando-a. A 
desvantagem do processo é que não existe 
comprovação científica de que há relação da 
queima de gordura com o tipo sanguíneo da 
pessoa, além disso, a proibição de vários alimentos 
leva à sensação de fome e pode ocorrer, no lugar 
da perda de gordura, perda de massa muscular. 

 Há ainda a Dieta de Frutas, que prega que algumas 
enzimas encontradas em certos tipos de frutas – 
especialmente frutas tropicais, como o abacaxi, por 
exemplo, fazem a queima de gordura ser mais 
rápida. Essa dieta tem a duração de 35 dias, não 
contabiliza o número de calorias a serem 
consumidas, mas possui uma organização 
minuciosa, que deve ser seguida à risca. 
Resumindo o esquema da dieta, nos dez primeiros 
dias deve-se consumir apenas frutas. A partir do 
décimo primeiro dia, hidratos de carbono, e a partir 
do décimo nono dia, apenas proteínas. É 
terminantemente proibido o consumo de cafeína. As 
desvantagens dessa dieta são: não possui 
comprovação científica de sua eficácia, a pouca 
quantidade de alimentos torna o regime monótono, 
além disso, como a maioria das refeições é baseada 
em frutas, o indivíduo que segue a dieta fica com 
carência de vitaminas, proteínas e minerais 
essenciais. 

 Existem diversos tipos de dietas "milagrosas", que 
surgem de tempos em tempos, mas esse tipo de 
regime geralmente priva o corpo de um 
determinado tipo de alimento, impedindo o 
organismo de receber nutrientes essenciais para a 
manutenção da saúde. O melhor jeito de perder 
peso, ou de manter-se no peso ideal é mesmo a 
prática de exercícios físicos regulares, após a 
consulta de um especialista e uma alimentação 
balanceada, incluindo todos os tipos de alimentos, 
com moderação, controle. Isso permitirá que você 
mantenha a forma e a saúde de seu corpo. 

Adaptado de < http://www.artigonal.com/beleza-artigos/dietas-de-
emagrecimento-curiosidades-2304025.html .>. Acesso em 15 

jun 2010 . 
 
QUESTÃO 21 
 O principal objetivo do texto 1 é 
(A) criticar as ‘dietas da moda’. 
(B) narrar os efeitos das ‘dietas da moda’. 
(C) orientar os pacientes sobre as ‘dietas da moda’.  
(D) descrever as ‘dietas da moda’.     
(E) aconselhar a prática de exercícios físicos.  
 
QUESTÃO 22 
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo. 
(A) Muscular 
(B) Pessoas 
(C) Vermelhas 
(D) Bastante 
(E) Mantenha 
 
QUESTÃO 23 
 Mantém-se a correção gramatical e o sentido 

original do texto se for substituída a expressão 
(A) ‘a partir’ pela expressão ‘à partir’, em “A partir do 

décimo primeiro dia...”. 

(B) ‘ainda’ pela expressão ‘inclusive’, em “Há ainda a Dieta 
de Frutas...”. 

(C) ‘além disso’ pela expressão ‘outrossim’, em “...além 
disso, a proibição de vários alimentos leva...”. 

(D) ‘até’ pela expressão ‘também’, em “Essa dieta promete 
perda de até quatro quilos por mês...”. 

(E) ‘mesmo’ pela expressão ‘a própria’, em “...manter-se no 
peso ideal é mesmo a prática de exercícios...”. 

 
QUESTÃO 24 
 “A desvantagem do processo é que não existe 

comprovação científica de que há relação da 
queima de gordura com o tipo sanguíneo da 
pessoa ...” 

 
 A oração destacada é  
(A) subordinada substantiva subjetiva. 
(B) subordinada substantiva predicativa. 
(C) subordinada substantiva objetiva direta. 
(D) subordinada substantiva objetiva indireta. 
(E) subordinada substantiva completiva nominal. 
 
QUESTÃO 25 
 Em “...impedindo o organismo de receber nutrientes 

essenciais para a manutenção da saúde .”, a 
expressão destacada 

(A) adiciona uma informação à expressão ‘nutrientes 
essenciais’. 

(B) completa o sentido da expressão ‘manutenção’. 
(C) relaciona-se diretamente à expressão ‘o organismo’. 
(D) expressa uma circunstância de posse. 
(E) completa o sentido do verbo ‘receber’. 
 
As questões de 26 a 30 referem-se ao texto 2. 
 
TEXTO 2 
 
‘Dieta da TV’ faria pessoa comer 25 vezes mais açúcar que 

o indicado 
Estudo simulou situação em que consumidor só come o 

que é anunciado. 
Quantidade de fibras e vegetais ingerida ao dia seria 

50% do recomendado. 
 
 Se os americanos comessem apenas os alimentos 

anunciados na TV, segundo um novo estudo, 
consumiriam 25 vezes mais que a quantidade 
recomendada de açúcar e 20 vezes mais a 
quantidade de gordura necessária, mas menos da 
metade da quantidade de laticínios, fibras e 
vegetais. 

 Para o estudo, que está sendo publicado este mês 
no “The Journal of the American Dietetic 
Association”, os pesquisadores gravaram durante 
28 dias o horário nobre da televisão, assim como a 
programação do sábado de manhã em quatro 
grandes emissoras de TV. 

 Eles identificaram 800 alimentos promovidos em 3 
mil anúncios e usaram um programa de 
computador nutricional para analisar o conteúdo 
dos itens, comparando os valores nutricionais dos 
alimentos com a pirâmide alimentar recomendada 
pelo governo, assim como as quantidades diárias 
recomendadas de vários nutrientes. 

 O estudo deduziu que os indivíduos se limitavam a 
2 mil calorias por dia dos alimentos anunciados, 
disse o principal autor, Michael Mink, professor-
assistente de ciências da saúde da Armstrong 
Atlantic State University, em Savannah, Georgia. 

 Uma dieta de 2 mil calorias composta apenas por 
alimentos de comerciais forneceria colesterol, 
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gorduras saturadas e sal demais – sem a 
quantidade suficiente de nutrientes como íon, cálcio 
e vitaminas A, D e E. 

 “Apenas um dos alimentos anunciados sozinho 
fornece, em média, três vezes mais a quantidade de 
açúcar recomendada por dia e duas vezes e meia a 
quantidade de gordura recomendada”, disse Mink, 
professor-assistente de ciências da saúde da 
Armstrong Atlantic State University. 

 . “Isso significa que um item alimentício lhe oferece 
o equivalente à quantidade de açúcar suficiente 
para três dias.” 

Adaptado de < http://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2010/06/dieta-da-tv-faria-pessoa-comer-25-

vezes-mais-acucar-que-o-indicado.html >. Acesso em 13 jun 
2010. 

 
QUESTÃO 26 
 Assinale a alternativa correta em relação ao 

fenômeno da concordância e ao sinal indicativo de 
crase. 

(A) Em “Uma dieta de 2 mil calorias composta apenas por 
alimentos de comerciais forneceria...”, a forma verbal 
‘forneceria’ pode ser flexionada no plural, concordando 
com a expressão ‘2 mil calorias’. 

(B) Em “’Apenas um dos alimentos anunciados sozinho 
fornece, em média, três vezes...’”, a forma verbal 
‘fornece’ pode ser flexionada no plural, concordando 
com a expressão ‘alimentos’.  

(C) Em “Quantidade de fibras e vegetais ingerida ao dia seria 
50% do recomendado.”, a forma verbal ‘seria’ pode ser 
flexionada no plural, concordando com ‘fibras e vegetais’. 

(D) Em “...comparando os valores nutricionais dos 
alimentos com a pirâmide alimentar...”, é possível 
substituir ‘com a’ por ‘à’, sem prejuízo para a sintaxe e 
para a semântica do texto original. 

(E) Em “’Isso significa que um item alimentício lhe oferece 
o equivalente à quantidade de açúcar suficiente para 
três dias.’”, o sinal indicativo de crase é facultativo.  

 
QUESTÃO 27 
 Assinale a opção correta quanto à pontuação 

empregada no texto. 
(A) O emprego da vírgula, em “...mas menos da metade da 

quantidade de laticínios, fibras e vegetais.”, é 
facultativo, pois separa elementos de mesma função 
sintática. 

(B) Se for empregada uma vírgula após a forma verbal 
‘significa’, em “’Isso significa que um item alimentício 
lhe oferece o equivalente...’”, não ocorrerá prejuízo à 
correção gramatical do fragmento. 

(C) O emprego das vírgulas em “’Apenas um dos alimentos 
anunciados sozinho fornece, em média, três vezes...’”, 
é facultativa, pois se trata de adjunto adverbial. 

(D) As vírgulas empregadas em “...disse o principal autor, 
Michael Mink, professor-assistente...”, é facultativa, pois 
se trata de adjunto adnominal. 

(E) O emprego da vírgula, em “...usaram um programa de 
computador nutricional para analisar o conteúdo dos 
itens, comparando...” é obrigatória, pois separa orações 
de mesma função sintática. 

 
QUESTÃO 28 
 Em “Eles identificaram 800 alimentos promovidos 

em 3 mil anúncios e usaram um programa de 
computador nutricional para analisar o conteúdo 
dos itens...”, temos, respectivamente, 

(A) oração coordenada assindética, oração coordenada 
sindética aditiva e oração subordinada adverbial 
condicional. 

(B) oração coordenada assindética, oração coordenada 
sindética aditiva e oração subordinada adverbial 
concessiva. 

(C) oração coordenada assindética, oração coordenada 
sindética aditiva e oração subordinada adverbial final. 

(D) oração coordenada assindética, oração coordenada 
assindética e oração subordinada adverbial 
consecutiva. 

(E) oração coordenada assindética, oração coordenada 
assindética e oração subordinada adverbial temporal. 

 
QUESTÃO 29 
 “Para o estudo, que está sendo publicado este mês 

no “The Journal of the American Dietetic 
Association”, os pesquisadores gravaram durante 
28 dias o horário nobre da televisão, assim como  a 
programação do sábado de manhã em quatro 
grandes emissoras de TV.” 

 
 A expressão destacada expressa ideia de 
(A) comparação. 
(B) adição. 
(C) finalidade. 
(D) causa. 
(E) consecução. 
 
QUESTÃO 30 
 A correção gramatical e o sentido original do texto 

só serão mantidos se 
(A) a expressão ‘segundo’, em “...segundo um novo estudo, 

consumiriam...”, for substituída pela expressão 
‘consoante’. 

(B) o conectivo ‘se’, em “Se os americanos comessem 
apenas...”, for substituído pelo pela locução conjuntiva 
‘apesar de’. 

(C) a forma verbal ‘faria’, em ‘Dieta da TV’ faria pessoa 
comer 25 vezes mais...” , for substituída pelo tempo 
composto ‘terá feito’. 

(D) a conjunção ‘mas’, em “...consumiriam 25 vezes mais 
que a quantidade de gordura necessária, mas menos 
da metade da quantidade...”, for substituída pela 
locução conjuntiva ‘e sim’. 

(E) o pronome ‘lhe’, em “Isso significa que um item 
alimentício lhe oferece o equivalente...”, for substituído 
pelo pronome ‘o’.  
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 
QUESTÃO 31 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

apresenta as corretas. De acordo com a Lei 
Orgânica do Município de Santo Augusto, é vedado 
ao Município 

 
I. estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 

subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles, ou seus 
representantes, relações de dependência ou 
aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público. 

 
II. recusar fé aos documentos públicos. 
 
III. criar distinções ou preferências entre 

brasileiros. 
 
IV. legislar sobre assuntos de interesse local.  

 
(A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 32 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

apresenta as corretas. De acordo com a Lei 
Orgânica do Município de Santo Augusto 

 
I. o Poder legislativo do Município é exercido 

pela Câmara Municipal, que se compõe de 
Vereadores representantes da comunidade. 

 
II. os vereadores serão eleitos pelo sistema 

proporcional em todo território municipal. 
 
III. o mandato dos Vereadores é de cinco anos. 
 
IV. a eleição dos Vereadores se dará 

simultaneamente com a do Prefeito e do Vice-
Prefeito Municipal, conforme determina a 
legislação eleitoral. 

 
(A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, II e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 33 
 Assinale a alternativa correta. Para efeitos da Lei 

Municipal n. 1692/2003, considera-se cargo 
(A) o agrupamento de cargos da mesma denominação, 

com iguais atribuições e responsabilidades, constituída 
de padrões e classes. 

(B) o conjunto de cargos de provimento efetivo para os 
quais os servidores poderão ascender através das 
classes, mediante promoção. 

(C) o conjunto de atribuições e responsabilidades 
cometidas a um servidor público, mantidas as 
características de criação por lei, denominação própria, 
número certo e retribuição pecuniária padronizada. 

(D) a identificação numérica do valor do vencimento da 
categoria funcional. 

(E) a graduação de retribuição pecuniária dentro da 
categoria funcional, constituindo a linha de promoção. 

 
QUESTÃO 34 
 De acordo com a Lei Municipal n.1618/2002 (Código 

Tributário Municipal), a obrigação tributária 
compreende as seguintes modalidades: 

(A) somente obrigação tributária principal. 
(B) somente obrigação tributária acessória. 
(C) obrigação tributária intermediária e obrigação tributária 

acessória. 
(D) obrigação tributária principal e obrigação tributária 

acessória. 
(E) obrigação tributária principal e obrigação tributária 

secundária. 
 
QUESTÃO 35 
 De acordo com a Lei Municipal n.1690/2003 que 

trata sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos do Município de Santo Augusto, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) A investidura em cargo público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei 
de livre nomeação e exoneração. 

(B) A investidura em cargo do magistério municipal não 
será por concurso de provas e títulos. 

(C) Somente poderão ser criados cargos de provimento em 
comissão para atender encargos de direção, chefia ou 
assessoramento, e seu provimento, nos casos, 
condições e percentuais mínimos, será destinado aos 
servidores de carreira. 

(D) Função gratificada é a instituída por lei para atender a 
encargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo 
privativa de detentor de cargo de provimento efetivo, 
observados os requisitos para o exercício. 

(E) É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das 
de seu cargo, exceto em casos excepcionais de 
interesse público e em caráter temporário e para 
encargos de direção, chefia ou assessoramento e 
comissões legais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




