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ATENÇÃO
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mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

 Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5. 
 

Você reconhece quem teve uma festa de criança em casa 
no dia anterior. Alguma coisa no rosto. A expressão de quem 
chegou à terrível conclusão de que Herodes talvez tivesse 
razão. 

– Que respiração ofegante o senhor tem! 
– Foi de tanto encher balão. 
– Que dificuldade o senhor tem para caminhar! 
– Foi de tanto levar canelada tentando apartar briga. 
– Como suas mãos estão trêmulas! 
– Foi de tanto me controlar para não esgoelar ninguém! 
Respeito e consideração para quem teve uma festa de 

criança em casa no dia anterior. 
O pai e a mãe estão atirados num sofá, um para cada 

lado. Semiconscientes. Já é noite, mas a festa ainda não 
acabou. Sobram três crianças que não param de correr pela 
casa. 

– Tenho uma ideia – diz o pai. 
– Qual é? 
– Vamos mandar eles brincarem no meio da rua. Esta 

hora tem bastante movimento. 
– Não seja malvado. Daqui a pouco eles vão embora. 
– Quando? Essas três foram as primeiras a chegar. Acho 

que os pais deixaram elas aqui e fugiram para o exterior. 
Uma menina cruza a sala na corrida. Quando chegou, 

tinha o vestido mais engomado da festa. Depois de três banhos 
de guaraná e uma batalha de brigadeiro, parece uma veterana 
das trincheiras. 

– Essa aí é a pior – diz o pai, num sussurro dramático.       
– Essa baixinha! É um terror! 

– Coitadinha. É a Cândida. 
– Cândida?! É uma terrorista! 
– Sshhh. 
– De onde é que saiu essa figura? 
– É uma colega do Paulinho. 
– E aquele ranhento que não para de comer? 
– É o Chico. Também é colega. 
– Será que não alimentam ele em casa? E o outro, o que 

está pulando de cima da mesa? 
– É o Paulinho! Você não reconhece o seu próprio filho? 
– Ele está coberto de chocolate. 
– É que ele teve uma luta de brigadeiros com a Cândida... 
– E perdeu, claro. A Cândida é imbatível. Guerra de 

brigadeiros, jiu-jítsu, vôlei com balão, hipismo com cachorro. Ela 
foi a única que conseguiu montar no Atlas. 

– Por falar nisso, onde é que anda o Atlas? 
– Fugiu de casa, lógico. Era o que eu devia ter feito. 
– Ora, é só uma vez por ano... 
– Você precisava me lembrar? Pensar que daqui a um ano 

tem outra... 
– Você não pode falar. Você também gosta de fazer festa 

no seu aniversário. 
– Mas nós somos finos. Nenhuma festa teve guerra de 

chocolate. Nos embebedamos como pessoas civilizadas. 
– Ah é? E o anão com o trombone? 
– Essa história você inventou. Não havia nenhum anão 

com um trombone. 
– Ah, não? A Araci é que sabe dessa história. Só que ela 

foi embora no mesmo dia. 
O Chico se aproxima. 
– Tem mais cachorro, quente? 
– Não, meu filho. Acabou. 
– Brigadeiro? 
– Também acabou, Chico. 

– Dá uma lambida na cabeça do Paulinho – sugere o pai, 
sob um olhar de reprimenda da mãe. 

– Puxa, não tem mais nada? – diz Chico. E se afasta, 
desconsolado. 

– E ainda reclama, o filho da mãe! 
– Shhh. 
– Bom, você eu não sei, mas eu... 
– Você o quê? 
– Vou tomar meu banho, se é que ainda tenho forças para 

ligar um chuveiro, e ver televisão na cama. 
– E quando chegarem os pais? 
– Que pais? 
– Os pais da Cândida e dos outros, ora. 
– O que é que eu tenho com eles? 
– Quando eles chegarem, você tem que receber. 
– Ah, não. 
– Ah, sim! 
– Mais essa? 
Batem na porta. O pai vai abrir, esbravejando sem 

palavras. É um casal que se identifica como os pais da Cândida. 
– Entrem, entrem. 
– Nós só viemos buscar a... 
– Não, entrem. A Cândida não vai querer sair agora. Ela é 

um encanto. Meu bem, os pais da Cândida. Sentem, sentem. 
O pai esfrega as mãos, subitamente reanimado. 
– Quem sabe uma cervejinha? Querida, vá buscar. 
Como Araci se foi, a própria mãe – que se ocupou com a 

festa desde de manhã cedo, que mal se aguenta em pé, que 
podia matar o marido – vai buscar a cerveja. Pisando nos 
embrulhos de doces, nos copos de papelão e nos balões 
estourados que cobrem o chão e que ela mesma terá que 
limpar no dia seguinte. Respeito e comiseração para as mães 
que tiveram festa de criança em casa, no dia seguinte. 

Enquanto isso o pai acaba de abrir a porta para os pais do 
Chico e os manda entrar, entusiasmado com a ideia de começar 
sua própria festa. 

– Querida, mais cerveja! 
 

Luis Fernando Veríssimo. In: comédias da vida privada – 101 
crônicas escolhidas. P. 223-225. 

 
 

1. Em relação ao texto e de acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O trecho “A expressão de quem chegou à terrível 
conclusão de que Herodes talvez tivesse razão.” 
pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que 
haja prejuízo semântico: “A expressão de quem 
chegou a terrível conclusão de que Herodes talvez 
tivesse razão.”. 

(B) O trecho “Você reconhece quem  teve uma festa de 
criança em casa no dia anterior.” pode ser reescrito 
da seguinte maneira, sem que haja prejuízo 
semântico: “Você reconhece que  teve uma festa de 
criança em casa no dia anterior.”. 

(C) O trecho “Que respiração ofegante o senhor tem !” 
pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que 
haja erro ortográfico ou prejuízo semântico: “Que 
respiração ofegante o senhor têm !”. 

(D) O trecho “Foi de tanto me controlar para não 
esgoelar ninguém!” pode ser reescrito da seguinte 
maneira, sem que haja erro ortográfico ou prejuízo 
semântico: “Foi de tanto controlar-me para não 
esgoelar ninguém!”. 

(E) O trecho “Já é noite, mas  a festa ainda não acabou.” 
pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que 
haja erro ortográfico ou prejuízo semântico: “Já é 
noite, mais  a festa ainda não acabou.”. 
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2. Em relação ao texto e de acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O trecho “Vamos mandar eles brincarem no meio da 
rua.” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem 
que haja erro ortográfico ou prejuízo semântico: 
“Vamos mandá-los brincarem no meio da rua.”. 

(B) O trecho “Será que não alimentam ele em casa?” 
pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que 
haja erro ortográfico ou prejuízo semântico: “Será 
que não o alimentam em casa?”. 

(C) O trecho “E o outro, o que está pulando de cima da 
mesa?” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem 
que haja alteração de sentido ou prejuízo semântico: 
“E o outro, o que está pulando em cima da mesa?”. 

(D) O trecho “Não seja malvado.” pode ser reescrito da 
seguinte maneira, sem que haja alteração de sentido 
ou prejuízo semântico: “Não seja mal.”.  

(E) O trecho “sugere o pai, sob um olhar de reprimenda 
da mãe.”, pode ser reescrito da seguinte maneira, 
sem que haja alteração de sentido ou prejuízo 
semântico: “sugere o pai, sobre um olhar de 
reprimenda da mãe.”. 

 
 

3. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que apresenta um sinônimo da palavra destacada. 

 

 “(...) sob um olhar de reprimenda  da mãe.” 
 

(A) Repulsa. 

(B) Acinte. 

(C) Respaldo. 

(D) Reverberação. 

(E) Advertência. 
 

 

4. Em relação ao texto e de acordo com a pontuação e a 
norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O trecho “Você reconhece quem teve uma festa de 
criança em casa no dia anterior.” pode ser reescrito 
da seguinte maneira, sem que haja prejuízo 
semântico ou alteração de sentido: “Você 
reconhece, quem teve uma festa de criança em 
casa, no dia anterior.”. 

(B) O trecho “O pai e a mãe estão atirados num sofá, 
um para cada lado. Semiconscientes.” pode ser 
reescrito da seguinte maneira, sem que haja prejuízo 
semântico ou alteração de sentido: “O pai e a mãe 
estão atirados num sofá, um para cada lado, 
semiconscientes.”. 

(C) O trecho “Ela foi a única que conseguiu montar no 
Atlas.” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem 
que haja prejuízo semântico ou alteração de sentido: 
“Ela foi a única, que conseguiu montar no Atlas.” 

(D) O trecho “Você também gosta de fazer festa no seu 
aniversário.” pode ser reescrito da seguinte maneira, 
sem que haja prejuízo semântico ou alteração de 
sentido: “Você também gosta de fazer festa no seu 
aniversário?”. 

(E) O trecho “Tem mais cachorro, quente?” pode ser 
reescrito da seguinte maneira, sem que haja prejuízo 
semântico ou alteração de sentido: “Tem mais 
cachorro-quente?”. 

5. Leia o trecho abaixo, retirado do texto e, em seguida, 
assinale a alternativa que não  apresenta alteração de 
sentido ou prejuízo semântico. 

 
 “Já é noite, mas  a festa ainda não acabou.” 
 

(A) Já é noite, então  a festa ainda não acabou. 

(B) Já é noite, porque  a festa ainda não acabou. 

(C) Já é noite, logo  a festa ainda não acabou. 

(D) Já é noite, tampouco  a festa ainda não acabou. 

(E) Já é noite, porém  a festa ainda não acabou. 
 

 
6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

em relação à ortografia, assinale a alternativa correta. 
 

(A) João é extremamente aguerrido. 

(B) A obra daquele prédio está sujeita à fiscalisação 
municipal. 

(C) Reinteramos a sua solicitação à diretoria. 

(D) Joana foi ao salão para fazer sua sombrancelha. 

(E) O jornal deu mais de uma notícia sobre estrupo 
naquela cidade. 

 
 

7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa cuja palavra destacada está correta 
em relação ao contexto e ao sinônimo dentro dos 
parênteses. 

 
(A) O ladrão esfaqueou sua vítima com uma adarga . 

(arma branca) 

(B) O legista dessecou  o cadáver. (cortar) 

(C) O delegado autuou  o suspeito. (processar) 

(D) Aquele rio está completamente torvo . (escuro) 

(E) O submarino emergiu . (mergulhar) 
 

 
8. Leia os trechos abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que preenche correta e respectivamente as 
lacunas. 

 
I. Quando ele __________ os quadros, nós iremos à 

galeria. 

II. Se eles se __________, o filho não estaria com 
tantos problemas na escola. 

III. Vou estudar para que eu não __________ de ajuda. 
 

(A) I. expor/ II. precaverem/ III. precisa 

(B) I. expor/ II. precavissem/ III. precisasse 

(C) I. expuser/ II. precavirem/ III. precisaria 

(D) I. expuser/ II. precavessem/ III. precise 

(E) I. expor/ II. precavierem/ III. precisara 
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9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação às concordâncias verbal e nominal, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Não poderiam haver dúvidas em relação ao assunto 

da reunião. 

(B) Choveu canivetes depois daquela bronca. 

(C) Ela mesmo fez o trabalho da escola. 

(D) Joana foi à festa meia desarrumada. 

(E) Aquele relógio soou meia-noite e meia. 
 

 
10. Leia a oração abaixo. 
 
 Tenho confiança em você . 
 
 Assinale a alternativa cujo termo destacado não  exerce a 

mesma função sintática que “em você ”. 
 

(A) Agiu favoravelmente ao réu . 

(B) Drogas são prejudiciais à saúde . 

(C) Maria tem orgulho do filho . 

(D) Entregou a carta à namorada . 

(E) José estava consciente de tudo . 
 

 
11. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

em relação à ocorrência ou não do acento indicativo da 
crase, assinale a alternativa incorreta . 

 
(A) Assistimos à peça de humor que está em cartaz. 

(B) Fico cada vez mais cansado, à medida que o tempo 
passa. 

(C) Ela me disse que gostaria de comer uma pizza à 
moda italiana. 

(D) Todas as informações foram solicitadas à diretora. 

(E) Refiro-me à funcionária antiga, e não aquela 
contratada recentemente. 

 
 

12. Leia a oração abaixo. 
 

Depois de muito sofrimento, ele finalmente descansou. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a mesma figura de 
linguagem da oração acima. 

 
(A) A chave do problema foi encontrada. 

(B) Machucou a batata da perna ao fazer um movimento 
brusco. 

(C) Quando ouviu a explosão, saiu para fora do 
apartamento, boquiaberto. 

(D) Aquela mulher é desprovida de beleza. 

(E) Meu filho quase morreu de estudar. 
 
 
 
 
 
 

13. Assinale a alternativa que apresenta erro  ortográfico em 
relação ao contexto. 

 
(A) Estava mal-humorado devido à gripe. 

(B) Não entendia o porquê de tanta briga. 

(C) Mudou o caminho, afim de que pudesse chegar mais 
rápido. 

(D) O dia-a-dia do trabalhador é extremamente 
monótono. 

(E) Assistimos a uma sessão de cinema. 
 

 
14. Leia a oração abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 

que preenche correta e respectivamente as lacunas. 
 
 Agora __ pouco, eu __ vi __ esquerda daquela esquina. 
 

(A) há/ a/ à 

(B) a/ à/ a 

(C) a/ a/ a 

(D) há/ a/ a 

(E) a/ a/ à 
 

 
15. Assinale a alternativa cuja segunda palavra não  deriva da 

primeira. 
 

(A) Breve – abreviar. 

(B) Tabula – tabuleiro. 

(C) Dente – previdente. 

(D) Pé – pontapé. 

(E) Corpo – corpanzil. 
 

 
16. Leia o trecho abaixo: 
 

“– Compadre! Sabendo ser de boa família, muita honra eu 
teria em aceitar seu filho como esposo de minha filha. 
Porém, muito me perturbam os rumores de ele ser 
pródigo . 

 
Não, Compadre! Quem dera meu filho ser pródigo ! Muito 
pelo contrário, ele é demasiado __________.” 

 
Para que o diálogo acima seja coerente, a palavra, 
antônima à destacada, que preenche corretamente a 
lacuna deve ser 

 
(A) aberto. 

(B) generoso. 

(C) soberbo. 

(D) sovina. 

(E) liberal. 
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17. Observe a frase abaixo. 
 
 “Amo que  afaguem meus cabelos” 
 

O termo destacado, na situação em que foi empregado, é 
classificado como conjunção integrante pela gramática 
normativa, por exercer uma função específica na Língua 
Portuguesa. Desta forma, assinale a alternativa cujo termo 
em destaque exerce a mesma função de “que” na frase 
acima. 

 
(A) Gosto de olhar teu rosto quando  o sol nasce. 

(B) “Apedreja essa mão vil que  te afaga.” (Augusto dos 
Anjos) 

(C) Venha rápido, que  a comida vai esfriar. 

(D) “Todas as mulheres estão atentas porque  hoje é 
sábado”. (Vinícius de Moraes) 

(E) Meus colegas da faculdade ainda não sabem se vão 
ao concerto. 

 
 

18. Em relação às vozes verbais, analise o trecho abaixo. 
 
 Os cálculos foram realizados  a fim de precisar o 

orçamento. 
 
 Assinale a alternativa que apresenta oração com a qual 

não  é possível formar a voz verbal em destaque no trecho 
acima. 

 
(A) Precisa-se de novos funcionários. 

(B) Recomenda-se usar novos procedimentos para a 
manufatura dos produtos. 

(C) Inaugurou-se os novos complexos habitacionais. 

(D) Não se permite o uso de celulares nesta reunião. 

(E) Enviou-se a correspondência aos cuidados do 
cliente. 

 
 

19. Em relação à pontuação, analise as orações abaixo. 
 

I. Todos, aguardavam ansiosos, a chegada do 
Presidente. 

II. Paulo, que entregava nossas cartas aos clientes, 
faleceu na manhã de hoje. 

III. As garotas saíram, e os garotos continuaram de 
castigo. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) II, apenas. 
 
 
 
 
 
 

20. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à colocação pronominal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Não permitia-se fazer baderna na sala. 

(B) Quem ajudou-lhe a fazer as malas? 

(C) Decidiu ver ela e matar a saudade. 

(D) Conquistá-lo-ei com meus encantos. 

(E) Em tratando-se de honestidade, era meu amigo mais 
confiável. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
 
21. Quem não pergunta fica com dúvidas. Nenhum 

adolescente pergunta. Logo, 
 

(A) todo adolescente fica com dúvidas. 

(B) nenhum adolescente fica com dúvidas. 

(C) quem pergunta não fica com dúvidas. 

(D) quem fica com dúvidas é adolescente. 

(E) algum adolescente não fica com dúvidas. 
 

 
22. Se Lourdes é mãe de Bruna, então Fátima é irmã de 

Bruna. Fátima não é irmã de Bruna. Se Lourdes não é 
irmã de Bruna, então Lourdes é mãe de Bruna. Logo, 

 
(A) Lourdes é irmã de Fátima e é mãe de Bruna. 

(B) Lourdes não é mãe de Bruna ou não é irmã de 
Fátima. 

(C) Lourdes é mãe de Bruna ou não é irmã de Bruna. 

(D) Lourdes é mãe de Fátima e é mãe de Bruna. 

(E) Lourdes é mãe de Bruna e não é irmã de Fátima. 
 

 
23. Em uma sala de espera de um centro médico há 3 

pessoas – João, José e Joaquim – um deles é engenheiro, 
o outro advogado e o outro policial. Um deles vai passar 
no cardiologista, o outro no urologista e o outro no 
oftalmologista. Sabe-se que João é policial; Joaquim vai 
passar no cardiologista e José não é advogado e nem vai 
passar no oftalmologista. Logo, quem vai passar no 
cardiologista, oftalmologista e urologista são, 
respectivamente, o 

 
(A) engenheiro, o advogado e o policial. 

(B) policial, o engenheiro e o advogado. 

(C) advogado, o engenheiro e o policial. 

(D) policial, o advogado e o engenheiro. 

(E) advogado, o policial e o engenheiro. 
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24. Dizer que não é verdade que a melancia é vermelha e o 
tomate é verde é logicamente equivalente a dizer que é 
verdade que 

 
(A) se a melancia não é vermelha, então o tomate não é 

verde. 

(B) a melancia não é vermelha ou o tomate não é verde. 

(C) a melancia não é vermelha e o tomate não é verde. 

(D) se a melancia não é vermelha, então o tomate é 
verde. 

(E) a melancia é vermelha ou o tomate não é verde. 
 

 
25. Assinale a alternativa que substitui corretamente o ponto 

de interrogação na sequência abaixo. 
 

51, 61, 153, 183, 459, 549, ? 
 

(A) 627. 

(B) 787. 

(C) 957. 

(D) 1377. 

(E) 1647. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
26. De acordo com a Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências sobre o 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. Caberá à União, com seus recursos próprios, 

financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena.  

II. O SUS promoverá a articulação do Subsistema 
instituído pela Lei nº 8.080/90 com os órgãos 
responsáveis pela Política Indígena do País. 

III. Os Estados, Municípios, outras instituições 
governamentais e não governamentais não poderão 
atuar complementarmente no custeio e execução 
das ações. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II, apenas. 

(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. De acordo com a Lei nº 10.424/02, são estabelecidos, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento 
domiciliar e a internação domiciliar. Sobre o assunto, 
marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Na modalidade de assistência de atendimento e 

internação domiciliares incluem-se, principalmente, 
os procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência 
social, entre outros necessários ao cuidado integral 
dos pacientes em seu domicílio. 

(   ) O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora. 

(   ) O atendimento e a internação domiciliares só 
poderão ser realizados por indicação médica, com 
expressa concordância do paciente e de sua família. 

 
(A) V/ V/ F 

(B) V/ F/ V 

(C) F/ F/ V 

(D) F/ F/ F 

(E) V/ V/ V 
 

 
28. De acordo com o Decreto nº 7.508/11, os entes 

federativos definirão os seguintes elementos em relação 
às Regiões de Saúde: 

 
I. seus limites geográficos. 
II. população usuária das ações e serviços. 

III. rol de ações e serviços que serão ofertados. 

IV. respectivas responsabilidades, critérios de 
acessibilidade e escala para conformação dos serviços. 

 
É correto o que está contido em 

 
(A) I e II, apenas. 

(B) I e IV, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

(E) II, apenas. 
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29. De acordo com a Lei nº 8.142/90, que 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, assinale a alternativa 
incorreta . 

 
(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 7 (sete) 

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. 

(B) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado 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. 

(C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

(D) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

(E) As Conferências de Saúde e os Conselhos de 
Saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas em regimento próprio, 
aprovadas pelo respectivo conselho. 

 
 

30. De acordo com a Lei nº 8.080/90, à direção nacional do 
Sistema Único da Saúde (SUS) compete, entre outros, 

 
I. formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 

nutrição. 

II. participar na formulação e na implementação apenas 
das políticas de controle das agressões ao meio 
ambiente e de saneamento básico. 

III. participar da definição de normas e mecanismos de 
controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio 
ambiente ou dele decorrentes, que tenham 
repercussão na saúde humana. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

(E) I, apenas. 
 
 
 
 
 
 

31. Em relação ao Pacto pela Saúde, analise as assertivas 
abaixo. 

 

I. A elaboração e implantação da Política Nacional de 
Promoção da Saúde deve enfatizar a adoção de 
hábitos saudáveis por parte da população. 

II. Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS 
como sistema público universal garantidor desse 
direito é uma das prioridades do Pacto em Defesa 
do SUS. 

III. O Pacto de Gestão do SUS tem como objetivo 
centralizar as atribuições do Ministério da Saúde, 
excluindo de responsabilidade os Estados e os 
municípios, bem como a burocratização dos 
processos normativos. 

 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
 

 

32. São objetivos específicos da Política Nacional de 
Promoção à Saúde, exceto : 

 

(A) contribuir para o aumento da resolubilidade do 
Sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e 
segurança das ações de promoção da saúde. 

(B) estimular alternativas inovadoras e socialmente 
inclusivas/contributivas no âmbito das ações de 
promoção da saúde. 

(C) ampliar os processos de integração baseados na 
cooperação, solidariedade e gestão democrática. 

(D) contribuir para a diminuição da burocratização do 
Sistema, garantindo maior qualidade, eficácia, 
eficiência e segurança das ações de promoção da 
saúde. 

(E) favorecer a preservação do meio ambiente e a 
promoção de ambientes mais seguros e saudáveis. 

 
 

33. De acordo com a Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde, assinale a alternativa que não  
apresenta uma responsabilidade estadual na educação na 
saúde. 

 

(A) Desenvolver ações e estruturas formais de 
educação técnica em saúde com capacidade de 
execução descentralizada no âmbito do Distrito 
Federal. 

(B) Articular o processo de vinculação dos municípios às 
referências para o seu processo de formação e 
desenvolvimento. 

(C) Desenvolver ações e estruturas formais de 
educação técnica em saúde com capacidade de 
execução descentralizada no âmbito estadual. 

(D) Formular e promover a gestão da educação 
permanente em saúde e processos relativos a esta, 
orientados pela integralidade da atenção à saúde, 
criando, quando for o caso, estruturas de 
coordenação e de execução da política de formação 
e desenvolvimento, participando no seu 
financiamento. 

(E) Fortalecer a articulação com os municípios e entre 
estes para processos de educação e 
desenvolvimento de trabalhadores para o SUS. 
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34. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de 
ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que 

 
(A) tem o objetivo de desenvolver uma atenção 

setorizada que impacte na situação de saúde e 
autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde dos particulares. 

(B) abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, 
a reabilitação, redução de danos e a manutenção da 
saúde. 

(C) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de 
cuidado e gestão, seletivas e restritivas. 

(D) Desenvolve-se sob forma de trabalhos individuais, 
dirigidos a populações de territórios indistintos, pelas 
quais assume a responsabilidade sanitária. 

(E) utiliza-se de um modelo padrão de território e 
populações, a ser considerada em todas as 
aplicações de suas atividades, simplificando o 
trabalho da Atenção Base. 

 
 

35. Leia o trecho abaixo, em relação à Lei nº 6.259, artigo 8º, 
a respeito da notificação compulsória de doenças, e, em 
seguida, assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas. 

 
 É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária 

local a ocorrência de fato, comprovado ou presumível, de 
caso de doença _________, sendo obrigatória a médicos 
e outros profissionais de saúde no exercício da profissão, 
bem como aos responsáveis por organizações e 
estabelecimentos públicos e particulares de __________ e 
ensino a notificação de casos suspeitos ou confirmados 
das doenças relacionadas em conformidade com o artigo 
7º. 

 
(A) transmissível/ saúde 

(B) infecciosa/ saneamento 

(C) sexual/ psiquiatria 

(D) infecciosa/ saúde 

(E) transmissível/ psiquiatria 
 

 
36. Em relação às ramificações do canal principal, assinale a 

alternativa correta. 
 

(A) O canal secundário está localizado no terço apical 
da raiz, sai do canal principal e alcança o periodonto 
lateral. 

(B) O canal interconduto une três canais entre si. 

(C) O canal recorrente sai do canal principal, percorre 
parte da dentina e volta ao canal principal sem 
exteriorizar-se. 

(D) O canal colateral corre quase paralelo ao canal 
principal, com menor diâmetro e sempre termina em 
forame único. 

(E) O canal lateral sai do canal principal sempre na 
altura do terço médio da raiz e alcança o periodonto 
lateral. 

 
 

37. Em relação à radiologia em Endodontia, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Pela técnica da bissetriz, o raio X deve estar paralelo 
ao plano bissetor, formado pelo filme e o dente. 

(B) Para identificar a angulação (mesiorradial ou 
distorradial), observar a asa do grampo. Esta estará 
mais próxima ao ápice do dente. 

(C) Nas radiografias ortorradiais, o feixe de raio X 
central incide frontal e perpendicularmente no dente; 
nas radiografias mesiorradiais, o feixe de raio X 
central incide por distal e paralelamente no dente, e, 
nas radiografias distorradiais, o feixe de raio X 
central incide por mesial e paralelamente no dente. 

(D) Utilizando a técnica de Le Master, é evitada a 
sobreposição do processo zigomático sob as raízes 
dos dentes e a sobreposição do osso zigomático sob 
o seio maxilar. 

(E) Em uma radiografia mesiorradial do dente 16, o 
primeiro canal visto é o canal palatino, seguido do 
canal vestibular da raiz mesiovestibular, depois o 
canal palatino da raiz mesiovestibular e por último o 
canal distovestibular. 

 
 

38. Paciente do gênero feminino, 35 anos, raça negra, 
assintomática, foi encaminhada ao seu consultório para a 
avaliação dos dentes 31, 32, 41 e 42 porque apresentava 
uma área radiolúcida ao redor dos seus respectivos ápices 
radiculares. Ao teste de sensibilidade pulpar com frio, 
todos os quatro dentes responderam positivamente. 
Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o 
provável diagnóstico. 

Z 

(A) Osteíte condensante. 

(B) Pulpite em fase de transição. 

(C) Displasia cementária apical. 

(D) Periodontite apical crônica. 

(E) Lesão central de células gigantes. 
 

 

39. Paciente de 17 anos sofreu um pequeno acidente em casa 
e foi procurar um dentista, queixando-se de mobilidade 
dental, sensibilidade ao toque e um sangramento através 
do sulco gengival. Diante do exposto, assinale a 
alternativa que apresenta o provável diagnóstico clínico e 
o procedimento que deve ser realizado neste caso.  

 
(A) Concussão e colocação de contenção rígida por 4 

semanas para estabilizar o dente e 
acompanhamento clínico e radiográfico. 

(B) Fratura do osso alveolar e contenção rígida por 2 
semanas esperando a anquilose do dente e em 
seguida deve ser feito o tratamento endodôntico do 
dente. 

(C) Subluxação e contenção flexível por 2 semanas para 
estabilizar o dente e acompanhamento clínico e 
radiográfico. 

(D) Luxação lateral e contenção flexível por 2 semanas 
depois de realizado o tratamento endodôntico do 
dente. 

(E) Fratura radicular no terço médio e cotenção rígida 
por 4 semanas esperando a anquilose do dente e, 
em seguida, deve ser feito o tratamento endodôntico 
do dente. 
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40. Quanto à medicação intracanal, assinale a alternativa 
correta.  

 
(A) O efeito terapêutico do Ca(OH)2 ocorre a partir da 

dissociação iônica (íons Ca++ e íons OH_), gerando 
uma ação mineralizadora em razão dos íons Ca++ e  
uma ação antisséptica em razão dos íons OH_. 

(B) O Ca(OH)2 é uma base fraca, muito solúvel em água 
e tem o pH em torno de 12,6. Quando ocorre a 
liberação dos íons OH_ para o meio ácido, este meio 
se torna alcalino porque ocorrem mudanças no pH 
da dentina. 

(C) O paramonoclorofenol ou paraclorofenol é um 
derivado halógeno que combinado com a cânfora 
forma uma mistura gasosa denominada 
paramonoclorofenol canforado. Além de a cânfora 
funcionar como veículo, também aumenta o 
potencial irritante do paramonoclorofenol. 

(D) Tricresol formalina ou formocresol são 
denominações para o mesmo medicamento quanto 
à composição química e concentrações de formalina 
(em torno de 90%), e a ação destas medicações 
intracanal é à distância e nunca por contato. 

(E) Os corticosteroides utilizados como medicação 
intracanal atuam sobre o processo inflamatório e 
infeccioso porque inibem a ação da enzima 
fosfolipase A2 e do lipopolissacarídeo (endotoxina). 

 
 

41. Um paciente compareceu a uma clínica queixando-se de 
sensibilidade à mastigação e sensação de dente crescido 
no dente 24. No exame clínico, foi observado no dente 24 
uma restauração em resina sem fratura e o dente 23 
apresenta-se íntegro, porém, com exposição do colo 
cervical. O dente 24 responde ao teste térmico com gás 
refrigerante, tem grande sensibilidade à percussão vertical 
e ligeira sensibilidade à palpação. No dente 25, observa-
se uma cárie extensa e resposta negativa ao teste 
térmico. O exame radiográfico revela lesão periapical 
circunscrita no dente 25 e ligeiro espessamento do espaço 
perirradicular no dente 24. Diante do exposto, assinale a 
alternativa que apresenta o provável diagnóstico dos 
dentes 24 e 25, respectivamente. 

 
(A) Pulpite reversível e periodontite apical aguda. 

(B) Pulpite em fase de transição e cisto periapical. 

(C) Periodontite apical traumática e periodontite apical 
crônica. 

(D) Pulpite reversível e abscesso perirradicular crônico. 

(E) Periodontite apical infecciosa e cisto periapical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Paciente adulto jovem, saudável, chegou ao seu 
consultório e foi diagnosticado com periodontite apical 
assintomática (lesão radiolúcida de mais ou menos 3mm) 
no dente 14. Durante o tratamento, todos os cuidados com 
a assepsia foram respeitados, o preparo químico cirúrgico 
foi bem realizado e a obturação ficou bem satisfatória ao 
exame radiográfico. Quando o paciente voltou 6 meses 
depois para controle radiográfico, observou-se que o pino 
intrarradicular estava no comprimento ideal (2/3 da raiz) e a 
coroa muito bem adaptada. Porém, havia um pequeno 
aumento da lesão apical (4mm) e foi indicada a cirurgia 
parendodôntica para resolver o caso. Para este caso, 
assinale a alternativa que apresenta a manobra correta. 

 
(A) Como os canais estão radiograficamente bem 

tratados a manobra de escolha seria apenas a 
curetagem periapical, até porque, em casos de 
canais bem obturados, esta manobra tem indicação 
de ser realizada isoladamente. 

(B) Devido aos canais estarem radiograficamente bem 
tratados, a manobra de escolha seria a apicectomia 
com ressecção radicular mínima (1mm) em bisel de 
45°, favorecendo a visualização dos canais. Como 
não haverá instrumentação retrógrada dos canais, 
será pela ação da irrigação com  NaOCl 0,5% que  
ocorrerá a descontaminação da loja cirúrgica. 

(C) Mesmo com os canais estando radiograficamente 
bem tratados, a manobra de escolha seria a 
apicectomia com ressecção radicular média (2mm) 
em bisel de 30°, favorecendo a visualização dos 
canais. Depois seria feito o retropreparo com broca 
esférica diamantadas (penetrando 3mm dentro do 
canal), a retoinstrumentação, a retrobturação com 
mineral trióxido agregado (MTA), a curetagem apical 
e plastia radicular, todas as manobras sempre sob 
irrigação com soro fisiológico. Ao final, seria feita a 
proteção da resecção radicular com materiais 
endurecidos por umidade (Cavit, Cimpat ou Cotosol).  

(D) Devido aos canais estarem radiograficamente bem 
tratados e o pino intrarradicular no comprimento 
ideal, a manobra de escolha seria a apicectomia 
com ressecção radicular de mais ou menos 5mm 
(ficando entre 2 e 3mm de distância da ponta do 
pino intrarradicular). Irrigação com NaOCl 0,5% para 
descontaminação da loja óssea, curetagem apical e 
retrobturação com mineral trióxido agregado (MTA).  

(E) Mesmo os canais estando radiograficamente bem 
tratados, a manobra de escolha seria a curetagem 
apical seguida de apicectomia, com ressecção 
radicular em torno de 3mm. Retropreparo com 
pontas de ultrassom (penetrando 3mm dentro do 
canal) e todas as manobras sempre sob irrigação 
com soro fisiológico. Retrobturação com mineral 
trióxido agregado (MTA) e colocação de um capuz 
com o mesmo material sobre a área apicectomizada. 
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43. Quanto aos instrumentos endodônticos, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) O instrumento #35 possui D0 igual a 0,35mm, D5 

igual a 0,43mm e D16 igual a 0,67mm. 

(B) O instrumento #35 possui D0 igual a 0,35mm, D6 
igual a 0,47mm e D16 igual a 0,67mm. 

(C) O instrumento #35 possui D0 igual a 0,35mm, D11 
igual a 0,57mm e D16 igual a 0,69mm. 

(D) O instrumento #35 possui D0 igual a 0,35mm, D9 
igual a 0,53mm e D16 igual a 0,69mm. 

(E) O instrumento #35 possui D0 igual a 0,35mm, D8 
igual a 0,45mm e D16 igual a 0,69mm. 

 
 

44. A respeito da forma de conveniência após a cirurgia de 
acesso, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A forma de conveniência dos incisivos centrais e 

laterais, superiores e inferiores, é igual à dos 
caninos superiores e inferiores, sendo triangular com 
a base voltada para a incisal. 

(B) No primeiro pré-molar inferior, a direção de 
trepanação é o longo eixo do dente ligeiramente 
deslocado para distal. 

(C) A forma de conveniência dos pré-molares superiores 
é elíptica, sendo maior no sentido vestíbulo-palatino. 

(D) No segundo molar superior, a direção de trepanação 
é o longo eixo do dente um pouco mais voltado para 
vestibular pela presença dos dois canais. 

(E) A forma de conveniência dos primeiros molares 
superiores é igual à dos primeiros molares inferiores: 
triangular com a base para vestibular. 

 
 

45. A respeito do preparo biomecânico dos canais radiculares 
curvos, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O preparo deve ser realizado com limas tipo K 

flexível, as quais penetram passivamente no canal e 
são tracionadas para a oclusal sem movimentos de 
rotação. 

(B) Quanto mais concentrado for o EDTA e o NaOCl, 
maior é o poder antimicrobiano e maior é a 
estabilidade das soluções. 

(C) O NaOCl possui uma boa capacidade de limpeza e 
dissolve matéria orgânica, e o EDTA é utilizado 
porque é capaz de neutralizar os subprodutos 
tóxicos do NaOCl. 

(D) Quando um obstáculo impedir a progressão do 
instrumento, este deve ser forçado a fim de romper 
esse obstáculo e alcançar o comprimento ideal de 
trabalho.  

(E) O preparo apical de canais curvos é realizado com 
limas tipo H giradas no sentido horário e tracionadas 
para oclusal. 

 
 
 
 
 
 

46. Em relação à biossegurança, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Pacientes HIV positivos ou portadores de hepatite B 

não requerem qualquer outro tipo de medida de 
biossegurança diferente dos pacientes sem tais 
doenças. 

(B) O uso de campo estéril e óculos de proteção é 
indispensável para o paciente durante qualquer 
procedimento clínico. 

(C) As barreiras de proteção e o par de sobreluvas são 
utilizados durante todo o período de clínica, sendo 
necessário apenas descartar as sobreluvas quando 
for realizar o atendimento de outro paciente, uma 
vez que as barreiras de proteção só se descartam 
no término de todos os atendimentos do dia. 

(D) Os cuidados com a biossegurança fazem parte da 
rotina odontológica, aliada às medidas de 
imunização infantil. Segundo o calendário de 
vacinação do Ministério da Saúde, a vacina contra 
hepatite B deve ter a aplicação em dose única ao 
nascer. 

(E) As normas de biossegurança requerem a realização 
de antissepsia das mãos previamente ao uso de 
luvas cirúrgicas, o que pode ser realizado com 
sabão antisséptico, limpando embaixo das unhas e 
até o pulso, usar álcool 90% para a antissepsia e 
secar as mãos com toalha de papel. 

 
 

47. Em relação aos instrumentos rotatórios e oscilatórios, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) Se houver entupimento do escape dos instrumentos 

rotatórios, existe uma menor chance de fratura, 
porque diminui o atrito.  

(B) Guia radial é a superfície arredondada que não tem 
corte e que serve para manter o instrumento 
centralizado. 

(C) Quanto maior o ângulo helicoidal, menos agressivo é 
o corte. 

(D) Para os instrumentos de níquel-titânio, quanto maior 
o raio de curvatura dos canais, mais fácil de 
fraturarem por fadiga cíclica. 

(E) Os instrumentos oscilatórios, quando comparados 
aos instrumentos rotatórios, tendem a fraturar mais 
facilmente porque a meia rotação para a direita e a 
meia rotação para a esquerda causam maior 
estresse na liga metálica. 
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48. Paciente chega ao consultório odontológico relatando dor 
intensa e pulsátil no primeiro molar superior. Afirma que 
tomou remédio e que não aliviou quase nada. Ao teste de 
sensibilidade pulpar, respondeu de maneira exacerbada e, 
ao teste térmico com frio e radiograficamente não existe 
lesão periapical. Sendo assim, assinale a alternativa que 
apresenta a medida mais apropriada para a solução deste 
caso.  

 
(A) Anestesia local com Mepivacaína sem vaso 

constritor + Cirurgia de acesso + Pulpectomia + 
Colocação de Paramonoclorofenol canforado + 
Selamento da cavidade com guta percha em bastão 
aquecida + Prescrição de Amoxicilina 500mg de 
12/12 horas + Paracetamol 750mg de 8/8 horas. 

(B) Anestesia local com Cloridrato do Lidocaína com 
Epinefrina a 1:100.000 + Cirurgia de acesso + 
Pulpotomia + Colocação de Ca(OH)2 p.a. + 
Selamento da cavidade com ionômero de vidro.  

(C) Anestesia local com Cloridrato de Lidocaína sem 
vaso constritor para tirar a dor do paciente + 
Prescrição de Dipirona Sódica 500mg de 8/8 horas. 

(D) Anestesia local com Cloridrato de Lidocaína com 
Epinefrina a 1:100.000 + Cirurgia de acesso + 
Pulpectomia + Preparo químico cirúrgico dos canais 
+ Obturação dos canais + Selamento provisório com 
ionômero de vidro + Ibuprofeno 300mg de 8/8 horas, 
em caso de desconforto. 

(E) Anestesia local com Mepivacaína com Nor-
Epinefrina a 1:100.000 + Cirurgia de acesso + 
Penetração desinfetante + Preparo químico cirúrgico 
dos canais + Colocação de Formocresol + 
Selamento provisório com Cotosol + Prescrição de 
Amoxicilina 500mg de 12/12 horas + Paracetamol 
750mg de 8/8 horas. 

 
 

49. Sobre o diagnóstico de tratamento de afecções bucais, 
dentárias e maxilo-faciais, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Granulomas e cistos são alterações periapicais 

crônicas, radiograficamente apresentam rarefação 
óssea circunscrita e respondem positivamente ao 
teste térmico com frio. 

(B) Nos casos de abscesso periapical agudo, pode 
haver mobilidade e extrusão dental. 

(C) Nos casos de pulpite em fase de transição, a dor é 
provocada tanto pelo frio quanto pelo calor, bem 
localizada e com declínio rápido da dor. 

(D) Nos casos de abscesso periapical crônico, o dente 
está sempre assintomático e radiograficamente há 
apenas um espessamento do ligamento periodontal. 

(E) Nos casos de abscesso periapical crônico, a dor é 
espontânea e o edema evidente com ponto de 
flutuação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Sobre um dente com calcificação pulpar difusa, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Um dente com calcificação pulpar difusa não pode 

responder positivamente ao teste térmico com frio, 
pois, se o dente está calcificado, significa que entrou 
em um estado de mortificação pulpar e as fibras 
nervosas não respondem mais. 

(B) Um dente com calcificação pulpar difusa pode 
responder positivamente ao teste térmico com frio, 
porque a polpa ainda está vital e a resposta ao 
estímulo será bem rápida e dolorosa. 

(C) Um dente com calcificação pulpar difusa pode 
responder positivamente ao teste térmico com frio, 
pois, a polpa ainda está vital, porém a resposta será 
diminuída ou pode demorar mais a responder do que 
um dente normal. 

(D) Um dente com calcificação pulpar difusa não pode 
responder positivamente ao teste térmico com frio, 
pois, mesmo que a polpa esteja vital, com certeza 
todas as fibras nervosas já estarão calcificadas, uma 
vez que elas são muito sensíveis. 

(E) Um dente com calcificação pulpar difusa pode 
responder positivamente ao teste térmico com frio, 
pois a polpa ainda está vital e as fibras nervosas 
também, uma vez que estas são protegidas pelo 
fluxo sanguíneo que permanece inalterado. 

 
 

LEGISLAÇÃO GERAL 
 
 
51. Sobre as diretrizes constitucionais do Sistema Único de 

Saúde, analise os itens abaixo. 
 

I. Descentralização com direção única em cada esfera 
de governo. 

II. Participação da comunidade. 

III. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades repressivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, II e III. 

(B) I e III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, apenas. 
 

 
52. São direitos sociais previstos expressamente na 

Constituição Federal o que se encontra nas alternativas 
abaixo, exceto  em uma. Assinale-a. 

 
(A) Alimentação. 

(B) Propriedade privada. 

(C) Proteção à maternidade e à infância. 

(D) Assistência aos desamparados. 

(E) Educação. 
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53. De acordo com o Estatuto do Servidor Público Municipal 
de Manaus, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O provimento dos cargos públicos da Prefeitura e 

órgãos da administração indireta é de competência 
privativa do Prefeito através de decreto. 

(B) Os cargos públicos, mesmo que de provimento em 
comissão, não poderão ser de livre nomeação e 
exoneração. 

(C) A aprovação em concurso cria direito à nomeação. 

(D) Ter boa conduta não é uma das exigências para 
investidura em cargo público municipal. 

(E) Estar no gozo de direitos políticos não é condição 
para ser investido em cargo público municipal. 

 
 

54. Considerando o Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Manaus, correlacione o conceito e seu 
respectivo instituto e, em seguida, assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta. 

 
Conceito  Instituto  

1. Pessoa legalmente investida em 
cargo público. 

(   ) Quadro. 

2. Conjunto de deveres, atribuições 
e responsabilidades cometidas ao 
funcionário. 

(   ) Servidor 
público. 

3. Conjunto de carreiras e cargos 
isolados. 

(   ) Cargo 
público. 

 
(A) 3/ 1/ 2 

(B) 2/ 3/ 1 

(C) 3/ 2/ 1 

(D) 1/ 3/ 2 

(E) 2/ 1/ 3 
 

 
55. Acerca das disposições sobre o município de Manaus 

presentes na Lei Orgânica Municipal, analise as assertivas 
abaixo. 

 
I. O município de Manaus é pessoa jurídica de direito 

público interno. 

II. Os limites do município de Manaus são 
reconhecidos pela tradição, documentos e leis. 

III. O município de Manaus tem autonomia política. 

IV. O município de Manaus compõe a República 
Federativa do Brasil e o Estado do Amazonas. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, II, III e IV. 

(B) I e IV, apenas. 

(C) I, II e IV, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas. 

(E) II e III, apenas. 
 
 
 
 
 

56. Assinale a alternativa que não  apresenta um benefício da 
assistência e previdência social previstos na Lei Orgânica 
do Município de Manaus. 

 
(A) Programa de alimentação. 

(B) Empréstimos. 

(C) Programas habitacionais. 

(D) Auxílio-reclusão. 

(E) Auxílio-funeral. 
 

 
57. Em relação aos poderes municipais conforme 

disciplinados na Lei Orgânica do município de Manaus, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) O governo municipal é constituído pelos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário independentes e 
harmônicos entre si.  

(B) O município poderá manter convênio ou acordo com 
entidades culturais que adotem política de 
segregação racial.  

(C) Salvo disposição em contrário, as deliberações da 
Câmara Municipal e de suas Comissões serão 
tomadas por maioria de votos, presente a maioria 
absoluta de seus membros. 

(D) O número de vereadores é fixado livremente pela 
Câmara Municipal. 

(E) Não é requisito para a posse dos vereadores a 
declaração de bens. 

 
 

58. Genivaldo deu causa à instauração de investigação 
policial contra Geni, imputando-lhe crime de que sabia ser 
ela inocente. Nesse caso, Genivaldo praticou um crime 
contra a administração pública. Assinale a alternativa que 
apresenta esse crime. 

 
(A) Favorecimento real. 

(B) Favorecimento pessoal. 

(C) Denunciação caluniosa. 

(D) Fraude processual. 

(E) Exercício arbitrário das próprias razões. 
 

 

59. Em relação ao Direito Administrativo, marque V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Ato administrativo perfeito é aquele que completou 

todas as fases de formação. 

(   ) O ato administrativo é válido quando observa todas 
as normais legais que o fundamentam. 

(   ) O ato administrativo é eficaz quando está apto a 
produzir seus efeitos. 

 
(A) V/ V/ F 

(B) V/ V/ V 

(C) F/ F/ F 

(D) V/ F/ F 

(E) F/ V/ V 
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60. Em caso de impedimento do Presidente e do               
Vice-Presidente da República, ou vacância dos 
respectivos cargos, serão, sucessivamente, chamados ao 
exercício da Presidência o 

 
(A) Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente 

do Senado Federal e o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. 

(B) Presidente do Senado Federal, o Presidente da 
Câmara dos Deputados e o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. 

(C) Presidente do Congresso Nacional e o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal. 

(D) Presidente do Supremo Tribunal Federal, o 
Presidente da Câmara dos Deputados e o 
Presidente do Senado Federal. 

(E) Presidente do Supremo Tribunal Federal e o 
Presidente do Congresso Nacional. 
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