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LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES 

DE  1  A  10 
 

INSTRUÇÃO: 
Para responder a essas questões, assinale 
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e 
marque o número correspondente na Folha de 
Respostas. 
 

                             
                                            
 

    TEXTO 1 

 

Bullying leva estudante a cometer suicídio 

 

Por Abelha  

 

Fiquei impressionada com uma notícia que só 

soube hoje: um garotinho de apenas 12 anos se 

suicidou em Vitória/ES, por não suportar mais ser 

vítima de bullying na escola. O menino era gordinho e 

recebia os piores apelidos, além de apanhar 

constantemente. 

Os diversos artigos que li dão conta de que ele 

sofria de bullying desde os 9 anos de idade, sendo que 

a mãe mudou o menino de turma, de horário e nada 

resolveu. Depois tentou mudá-lo de escola e não 

conseguiu (apenas seus 2 irmãos foram transferidos e 

ele ficou pra trás). 

O menino se matou enforcado, deixou carta de 

despedida para mãe, pai e irmãos e ainda fez o 

desenho do seu caixão, demonstrando como ele queria 

ser enterrado.  

Há muito tempo não lia nada tão triste em se 

tratando de criança. 

Seria relevante a discussão, pois muitos por aqui 

são pais. Sem contar que o que a gente acha 

irrelevante, para uma criança em formação pode ter um 

imenso valor, a ponto de tirar a própria vida. 

Também cabe a discussão sobre pais que não 

educam seus filhos para evitar que se tornem um 

"bully" (o valentão que pratica o bullying). 

Este assunto é mesmo muito sério e pode causar 

tragédias como a desde menininho. 

Do UOL 

 

 

 

TEXTO 2:  

 

Estudante de 12 anos comete suicídio em Vitória 

após sofrer bullying na escola 

 

Um menino de 12 anos se suicidou em Vitória, no 

Espírito Santo, após ser alvo de bullying na escola. 

Segundo relatos, o aluno era humilhado, empurrado e 

xingado de "gay", "bicha" e "gordinho" pelos colegas. 

As informações são da Folha Vitória. 

O delegado Josemar Antonio Sperandio, da 

Delegacia de Homicídios de Vitória, disse que a polícia 

não confirma se a motivação do suicídio foi mesmo 

bullying, uma vez que o caso ainda está sendo 

investigado. 

O suicídio aconteceu no dia 17 de fevereiro. De 

acordo com um aluno da escola, as crianças fizeram 

uma roda ao redor de Roliver de Jesus dos Santos e 

começaram a hostilizar o garoto. Quando voltou para 

casa, o estudante se enforcou com o cinto da mãe. Ele 

foi encontrado desacordado pelo pai, chegou a ser 

socorrido, mas não resistiu. 

Os pais do garoto já haviam pedido transferência 

de escola para ele e os outros dois filhos, porém a mãe 

não efetuou a troca, pois a secretaria de educação 

disponibilizou uma unidade escolar diferente para cada 

um. 

Segundo informações da Folha Vitória, Roliver 

deixou uma carta pedindo desculpas pelo ato e disse 

que não entendia por que era alvo de tantas 

humilhações. 

 

 

FONTE: Extraído de: 

 

<http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/bullying-leva-estudante-

a-cometer-suicidio>, Acesso em: 4/03/2012. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/bullying-leva-estudante-a-cometer-suicidio
http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/03/02/estudante-de-12-anos-comete-suicidio-em-vitoria-apos-sofrer-bullying-na-escola.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/03/02/estudante-de-12-anos-comete-suicidio-em-vitoria-apos-sofrer-bullying-na-escola.htm
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Os dois textos acima abordam o mesmo fato de duas 

formas diferentes, um com aspectos opinativos e o 

outro com aspectos jornalísticos. Sobre esses dois 

textos responda as questões de 1 a 4. 

 

 

 

 

Julgue os itens a seguir: 

 

I- Primeiro texto não se limita apenas a narrar o fato 

ocorrido, mas acrescenta a impressão pessoal da 

autora. 

II- O segundo texto demonstra seu caráter subjetivo 

ao trazer expressões como “gay”, “bicha” e 

“gordinho”. 

III- Conforme relata o texto 2, o delegado Josemar 

Antonio Sperandio concluiu que a causa do 

suicídio foi o bullying. 

IV- Enquanto o texto 1 demonstra uma preocupação 

quanto à prática de bullying nas escolas, o texto 2 

não revela opinião explícita sobre o tema. 

 

a) Somente I e III estão corretas. 

b) Somente II e IV estão corretas. 

c) Somente III e I estão incorretas. 

d) Somente I e IV estão corretas. 

 

 

 
 

 

Conforme se extrai da leitura do texto 1, podemos 

afirmar que todas as alternativas estão corretas, 

exceto: 

 

a) A autora afirma que a carta de despedida da 

criança suicida foi a coisa mais triste que já leu em 

se tratando de criança. 

b) A autora demonstra a necessidade dos pais 

discutirem com seus filhos a questão do bullying. 

c) A autora defende que assuntos tidos como 

“irrelevantes” para os pais podem ter imenso valor 

na vida das crianças. 

d) A autora ficou impressionada com a notícia a ponto 

de pesquisar sobre o fato em diversos artigos. 

 

 

 

 

 

Sobre o texto 2, assinale a opção CORRETA: 

 

a) O delegado ainda está investigando o caso, mas 

adiantou que a motivação do suicídio seria mesmo 

o bullying. 

b) O estudante se enforcou com o cinto da mãe e foi 

encontrado morto pelo pai. 

c) Em sua carta de despedida, o menino pediu 

desculpas pelo ato e disse que não entendia 

porque era chamado de “gay”, “bicha”, e 

“gordinho”.  

d) Os pais do garoto eram cientes do problema 

enfrentado pelo seu filho, mas não conseguiram 

transferi-lo para outra escola.  

 

 

 
 

 

A partir da leitura atenta dos dois textos, qual seria a 

melhor definição para a expressão bullying: 

 

a) Perseguições e agressões psicológicas ou físicas 

repetitivas que atingem o íntimo e a honra da 

vítima. 

b) Perseguições e agressões físicas repetitivas que 

atingem o íntimo e a honra da vítima. 

c) Perseguições e agressões psicológicas ou físicas 

repetitivas que atingem o íntimo e a honra da 

vítima, apenas no ambiente escolar. 

d)  Perseguições e agressões ou físicas repetitivas 

que atingem o íntimo e a honra da vítima, apenas 

no ambiente escolar. 

 

 

 
 

 

Em “Chorou tanto que os olhos ficaram vermelhos por 

dias e dias”, a palavra QUE é:  

 

a)  Conjunção causal. 

b)  Pronome relativo – sujeito. 

c)  Conjunção Consecutiva. 

d) Pronome relativo – objeto direto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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Assinale o exemplo de antítese:  

a) Dizem que os piauienses somos pouco dados aos 

passeios públicos. 

b) Longe, uma tropa trota pela estrada. 

c) Trago no meu peito um demônio que atenta e um 

deus que acalenta. 

d) Lá fora a noite é uma criança sem limites. 

 

 
 

Coloque C (certo) ou E (errado) e anote a alternativa 

correspondente. 

( ) altos-falantes 

( ) bem-me-queres 

( ) recos-recos 

( ) pés-de-moleque 

a) C – C – E – C  

b) C – E – C – C 

c) E – C – E – E 

d) E– C – E – C 

 

 
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 

corretas conforme as novas regras de acentuação 

gráfica: 

a) Heróico, Baiúca, Abençoo. 

b) Feiura, Asteroide, Enjoo 

c) Estréia, Lingüiça, Polo. 

d) Saúde, Platéia, Jóia.  

 

 
 

Aponte o exemplo de palavra formada por justaposição:  

a) Passaporte. 

b) Planalto. 

c) Infeliz. 

d) Florista. 

 

 
 

Alguém se queixou ao diretor do colégio. Qual a 

predicação do verbo nesta frase?  

a) Transitivo direto. 

b)  Intransitivo. 

c) Transitivo indireto.  

d)  Bitransitivo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 

QUESTÕES DE  11  A  30 
 
 

 

 

 

 
 

 

As alternativas abaixo contêm impropriedades a 

respeito da Lei 8.080/90, com exceção de uma que 

está absolutamente correta. Aponte-a. 

 

a) Cabe à direção municipal do SUS dar execução no 

âmbito municipal, à política de insumos e 

equipamentos para a saúde.  

b) As autoridades responsáveis pela distribuição da 

receita efetivamente arrecadada transferirão ao 

FNS do município ou do Estado os recursos 

financeiros às dotações consignadas ao FNS do 

município no orçamento da Seguridade Social. 

c) Na esfera federal, os recursos financeiros 

originários do Orçamento da Seguridade Social de 

outros Orçamentos da União, além de outras 

fontes, serão administrados pelo Ministério da 

Fazenda. 

d) As autoridades responsáveis pela distribuição da 

receita efetivamente arrecadada transferirão ao 

FNDE os recursos financeiros às dotações 

consignadas do FNDE no Orçamento da 

Seguridade Social. 

 

 

 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

São objetivos do Sistema único de Saúde - SUS: 

a) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e indeterminados da saúde; a 

ordenação da formação de recursos humanos na 

área de saúde; 

b) A vigilância nutricional e a orientação alimentar; a 

assistência às pessoas por intermédio de ações da 

saúde. 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 
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c) A assistência às pessoas por intermédio de ações 

de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais 

e das atividades preventivas; a identificação e 

divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde.         

d) A formulação de política de saúde destinada a 

promover, nos campos econômico e social, a 

inobservância do disposto § 1º do art.2º desta lei; a 

assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

 

 

 
 

 

Analise as seguintes afirmações.      

 

I – Calcula-se a data provável do parto levando-se em 

consideração a duração média da gestação normal 

(280 dias ou 40 semanas a partir da DUM), mediante a 

utilização de calendário.  

 

II – As gestantes com diagnóstico de diabetes devem 

ser sempre acompanhadas conjuntamente pela equipe 

da atenção básica e pela equipe do pré-natal de alto 

risco.  

 

III – Os hipoglicemiantes orais não são contra-indicados 

na gestação, devido ao risco aumentado de anomalias 

fetais.  

 

Agora assinale a única alternativa  correta: 

 

a) Todas as afirmações estão corretas. 

b) Há somente duas afirmações corretas.  

c) Há somente uma afirmação correta. 

d) Todas as afirmações estão incorretas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Em um hospital público, a técnica de Enfermagem Ana 

Maria, encontrava-se no plantão no dia 16/09/2011 e na 

prezada hora às 23:00 adentrou no quarto do cliente 

para verificação de rotina e observou que estava 

prescrito para o cliente Antonio José uma  sonda 

nasogástrica. No exato momento a Enfermeira de 

plantão não encontrava-se próximo ao quarto para a 

inserção da sonda nasogástrica. A técnica de 

Enfermagem presumia saber inserir a sonda  de tanto 

observar no dia a dia e assim o fez. Porém meia hora 

após a inserção da sonda nasogástrica o cliente 

reclama de dor, a técnica de Enfermagem não se 

certificou se a sonda estava no local correto. De acordo 

com o Código de Ética de Enfermagem qual a  infração 

cometida?  

 

a) Homicídio 

b) Imprudência 

c) Imperícia     

d) Negligência 

 

 

 
 

 

De acordo com o Decreto Lei 104/98 art.79º do Código 

de Ética de Enfermagem dos deveres deontológicos em 

geral o enfermeiro, ao inscrever-se na Ordem, assume 

o dever de EXCETO: 

 

a) Participar com os outros profissionais de situações 

ou programas em que possam igualar a 

necessidades da comunidade;      

b) Proteger e defender a pessoa humana das práticas 

que contrariem a lei, a ética ou o bem comum, 

sobretudo quando carecidas de indispensável 

competência profissional; 

c) Ser solidário com a comunidade, de modo especial 

em caso de crise ou catástrofe, atuando sempre de 

acordo coma sua área de competência; 

d) Responsabilizar-se pelas decisões que toma e 

pelos atos que pratica ou delega. 

 

 

 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS                                                                             CARGO: ENFERMEIRO PSF 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   5 

 

 

 

 
 

 

Marque a opção correta dos tipos de lesões cutâneas 

primárias e seu significado: 

 

a) pápula: alteração plana não- palpável na cor da 

pele que 1 cm; mácula: área elevada de forma 

irregular; nódulo:massa sólida que pode estender-

se profundamente através do tecido subcutâneo, 

maior que 1 a 2 cm; 

b) pápula: elevação palpável, circunscrita e sólida na 

pele, menor do que 0,5cm; mácula: alteração 

plana não-palpável na cor da pele, menor que 1 

cm; nódulo: massa sólida elevada , mais profunda 

e firme  do que a pápula, com 0,5 a 2 cm;  

c) pápula: área elevada de forma irregular ou edema 

superficial localizado; mácula: elevação 

circunscrita de pele preenchida com líquido seroso, 

menor que 0,5 cm; nódulo: elevação palpável, 

circunscrita e sólida na pele, menor do que 0,5cm; 

d) pápula: elevação circunscrita da pele semelhante á 

vesícula, mas preenchida com pus, de tamanho 

variável; mácula: perda profunda da superfície 

cutânea que pode estender-se para a derme e 

frequentemente sangra e forma cicatriz, varia de 

tamanho; nódulo: elevação palpável, circunscrita e 

sólida na pele, menor que 0,5cm. 

 

 

 
 

 

Com relação a Angina Variante , assinale a opção 

correta: 

 

a) Dor torácica intensa e incapacitante; 

b) Evidência objetiva de isquemia (como as 

alterações) eletrocardiográficas com um teste de 

esforço), mas o paciente não reporta sintomas; 

c) Também chamada de angina de prinzmetal;   

d) Dor previsível e consistente que acontece ao 

esforço e que é aliviada pelo repouso.  

 

 

 

 

 
 

 

Julgue os itens a seguir, em seguida marque a 

alternativa correta: 

 

I – A crise convulsiva é a forma mais comum de 

manifestação epilética.  

II – O tratamento não medicamentoso durante a crise 

convulsiva consiste em proteger a cabeça e lateralizá-

la, evitar quedas e mordeduras de língua.   

III – O eletroencefalograma é padrão ouro para o 

diagnóstico de epilepsia, mostrando alterações das 

ondas cerebrais em todos os pacientes epiléticos.    

  

a) Apenas I, II e III estão corretos; 

b) Apenas   I e III estão corretos; 

c) Apenas II e III estão corretos; 

d) Apenas I, II estão corretos.  

 

 

 
 

 

Com base na assertiva, julgue os itens a seguir, depois 

marque a alternativa INCORRETA: 

Uma das medidas mais importantes para a prevenção 

de doenças é a vacinação. Nos dias atuais, os 

imunobiológicos são fundamentais para a garantia de 

padrões de saúde em qualquer pais.  

 

a) Não havendo cicatriz vacinal seis meses após a 

aplicação da vacina contra a tuberculose (BCG),  

esta deve ser repetida sem teste tuberculíneo. 

b) Na vacinação contra a hepatite B para crianças, 

adolescentes e adultos HIV – positivos 

sintomáticos, é indicado o dobro da dose 

usualmente recomendada para a idade e um 

esquema de quatro doses. 

c) As vacinas contra o tétano e a difteria, 

recomendadas de rotina para gestantes, devem ser 

administradas até 20 dias antes da data provável 

do parto. 

d) Ambas as vacinas contra poliomielite, tanto a 

composta por vírus inativados, são altamente 

ineficazes.   

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 
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Com relação a Esquizofrenia hebefrênica, analise as 

seguintes afirmativas:  

 

I - As principais características são: expressões 

bizarras; condutas tolas; afastamento social; cuidado 

com a aparência; emboatamento afetivo. 

II - Sintomas positivos: apatia, delírios, alucinações, 

discursos e comportamentos desorganizados. 

III - Sintomas negativos: delírios, alucinações, discursos 

e comportamentos desorganizados. 

 

São verdadeiras somente as afirmativas: 

 

a) I, II e III; 

b) I e III; 

c) I e II; 

d) Nenhuma.      

 

 

 
 
 

Qual dos tipos de anemia é mais comum em indivíduos 

da raça negra? 

 

a) Anemia Perniciosa. 

b) Anemia Falciforme. 

c) Anemia Ferropriva. 

d) Anemia Aplástica. 

 

 

 

 

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, estabelecido pela Resolução COFEN-

160, são deveres disciplinares dos(as) enfermeiros(as), 

EXCETO: 

 

a) Cumprir as normas dos Conselhos Federal e 

Regional de Enfermagem. 

b) Facilitar o desenvolvimento das atividades de 

ensino e pesquisa, devidamente aprovadas. 

c) Atender às convocações dos Conselhos Federal e 

Regionais de Enfermagem, no prazo determinado. 

d) Facilitar a fiscalização do exercício profissional, 

salvo quando se tratar de casos sigilosos. 

 

 

 

 

 

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

aponta as corretas. O Enfermeiro exerce todas as 

atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: 

I. A organização e direção dos serviços de Enfermagem 

e de suas atividades técnicas e auxiliares nas 

empresas prestadoras desses serviços. 

II. A prescrição de medicamentos estabelecidos em 

programas de saúde pública e em rotina aprovada pela 

instituição de saúde. 

III. A realização de episiotomia e episiorrafia e 

aplicação de anestesia geral, quando necessária. 

IV. A direção do órgão de Enfermagem integrante da 

estrutura básica da instituição de saúde, pública ou 

privada, e chefia de serviço e de unidade de 

Enfermagem. 

V. A execução do parto com distorcia. 
 

a) Apenas I, II e IV. 

b) Apenas II, III e IV. 

c) Apenas I, III e V. 

d) Apenas III e V. 

 

 
 

Sobre as vias de administração, analise as afirmativas 

abaixo: 

I) A via oral sempre sofre efeito de 1ª passagem, afinal 

todos os fármacos absorvidas pelo estômago e pelo 

intestino obrigatoriamente passa pelo sistema porta-

hepático antes de cair na circulação sistêmica. 

II) O fármaco administrado por via retal sofre 50% de 

metabolização (ou inativação) pelo efeito de 1ª 

passagem. 

III) A via sublingual tem como vantagens: fornecer uma 

absorção rápida pela intensa vascularização da região 

e não sofrer efeito de 1ª passagem. 

IV) A maior vantagem da via intravenosa é que ela não 

precisa passar pelo processo de absorção e oferece 

100% de biodisponibilidade do fármaco. 

Assinale a alternativa correta: 

a) I, II, III e IV estão corretas.  

b) Apenas II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Apenas I, III e IV estão corretas.  

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS                                                                             CARGO: ENFERMEIRO PSF 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   7 

 

 

 

 
 

 

Segundo a Resolução COFEN-139/1992 Art. 1º - As 

entidades que possuem profissionais de Enfermagem 

ou se utilizem dos trabalhos desta profissão, são 

obrigadas a comunicar, por escrito, ao respectivo 

Conselho Regional de Enfermagem, todos os dados de 

identificação de seu pessoal de Enfermagem e 

posteriormente a cada ano, as ocorrências abaixo 

mencionadas, EXCETO: 

 

a) Admissão concomitante a outro emprego. 

b) Admissão daquele pessoal. 

c) Realização de cursos de aperfeiçoamento ou 

especialização. 

d) Mudança de nome. 

 

 

 

 

Para o cálculo da taxa de mortalidade infantil de um 

determinado período utiliza-se como denominador: 

 

a) Natimortos. 

b) Nascidos vivos. 

c) População menor que 1 ano.  

d) População menor que 12 anos falecida. 

 

 

 

 

São poucas as situações em que pode haver indicação 

médica para a substituição parcial ou total do leite 

materno. Porém nas seguintes situações o aleitamento 

materno não deve ser recomendado, EXCETO: 

 

a) Criança portadora de galactosemia 

b) Mães infectadas pelo HIV 

c) Mães portadoras de Varicela 

d) Mães que contraíram Dengue 

 

 

 

 

 
 

 

As medidas emergenciais de controle do dengue 

hemorrágico estão baseadas em: 

 

a) detecção e diagnóstico dos casos 

b) rastreamento dos casos sintomáticos 

c) saneamento básico das zonas palúdicas 

d) isolamento dos casos e vigilância dos portadores 

 

 

 

 
 

 

Em relação à vacinação de comunicantes de 

hanseníase é incorreto afirmar: 

 

a) Devem-se vacinar apenas os comunicantes sadios. 

b) É dada uma dose de BCG e seis meses depois o 

reforço. 

c) A vacinação dos comunicantes de hanseníase é 

feita com a BCG. 

d) É dada mais uma dose de BCG para que já tem 

uma cicatriz vacinal. 

 

 

 

 
 

 

O conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 

e circulação de bens e da prestação de serviços de 

interesse da saúde, o enunciado refere-se à definição 

de: 

 

a) Operacionalização de Serviços de Saúde 

b) Vigilância Epidemiológica. 

c) Vigilância Sanitária 

d) Vigilância Ambiental 

 

 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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CONHECIMENTOS GERAIS / 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE  

31  A  35 
 

 
 

 
 

 

O atual presidente é Bashar al-Assad. O país tem uma 

grande participação regional, particularmente através 

do seu papel central no conflito árabe com Israel, que 

desde 1967 ocupou as Colinas de Golã, e pelo 

envolvimento ativo nos assuntos libaneses e palestinos. 

A população predominante é de muçulmanos sunitas, 

mas com uma significante população de Alauitas, 

Drusos e minorias cristãs. Desde a década de 1960, 

oficiais militares Alauitas tem dominado o cenário 

político do país. Etnicamente, cerca de 90% da 

população é árabe, e o estado é governado pelo 

Partido Baath de acordo com princípios nacionalistas 

árabes, dos quais aproximadamente 10% pertencem à 

minoria curda. 

 

 

O texto acima faz referência a um país que tem sido 

alvo de atenção da mídia internacional devido a 

conflitos civis e constantes desrespeitos a direitos civis. 

Que país é esse? 

 

a) Arábia Saudita.  

b) Síria. 

c) Afeganistão. 

d) Egito. 

 

 

 

O governo de Dilma Rousseff tem sofrido com 

denúncias de corrupção ou escândalos envolvendo 

ministros de Estados, o que já levou a derrubada de 

vários ocupantes destes cargos de confiança da 

presidenta. Qual das alternativas abaixo traz uma 

afirmativa incorreta quanto à saída destes Ministros? 

 

 

a) Antônio Palocci deixou a Casa Civil após suspeitas 

sobre o seu patrimônio. 

b) Alfredo Nascimento deixou o Ministério dos 

Transportes após ter seu nome envolvido em 

suspeitas de corrupção. 

c) Nelson Jobim deixa o Ministério da Defesa por 

conta de declarações que desagradaram Dilma, 

como a revelação de que votou em Serra em 2010. 

d) A mais recente baixa no governo foi no Esporte, 

com a saída de Wagner Rossi, suspeito de 

participação num esquema de desvio de recursos 

do programa Segundo Tempo, que dá verba a 

ONGs para incentivar jovens a praticar esportes. 

 

 

 

 

Sobre tecnologia, julgue os itens a seguir e marque a 

opção correta: 

 

I – Wireless é sinônimo de comunicação sem fio, ou 

seja, a transferência de informação (dados) sem a 

utilização de cabos. 

II – Touch screen é um tipo de tela sensível à pressão, 

dispensando assim a necessidade de outro periférico 

de entrada de dados, como o teclado, estando hoje 

presente em computadores, monitores, celulares e 

outros. 

III – Blu-ray Disc é um formato de disco óptico da nova 

geração com 12 cm de diâmetro (igual ao CD e ao 

DVD) para vídeo e áudio de alta definição e 

armazenamento de dados de alta densidade, sendo 

capaz de armazenar filmes até 1080p Full HD de até 4 

horas sem perdas. 

IV – Tablet é uma tecnologia inovadora representada 

unicamente pelos famosos i-pads. 

 

a) Somente os itens I e IV estão incorretos. 

b) Somente II e III estão incorretas. 

c) Somente I e II estão corretas. 

d) Somente o item IV está incorreto. 

 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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Um dos maiores sites hospedeiros de arquivo do 

mundo, o Megaupload, foi acusado pelos crimes de 

pirataria e de lavagem de dinheiro, sendo assim, 

fechado pelo FBI em 19 de Janeiro de 2012. O 

fundador e sete funcionários do site foram presos e 

indiciados por violações de leis relacionadas à pirataria. 

 

A medida gerou discussões acaloradas nos meios de 

comunicação e trouxeram a tona duas políticas norte-

americanas que tinham como escopo diminuir ou 

mesmo encerra as atividades ditas “piratas” na internet. 

Que políticas eram essas, que ficaram mundialmente 

conhecidas por suas siglas? 

 

a) S.O.P.A e e-bay. 

b) Torrent e S.O.P.A. 

c) P.I.P.A. e Anonymous. 

d) S.O.P.A . e P.I.P.A. 

 

 

 

 

As sacolinhas plásticas usadas para carregar as 

compras nos supermercados das cidades de 

Itapecerica, Embu das Artes e Taboão da Serra, além 

de toda São Paulo estão com os dias contados. A partir 

de quarta-feira, dia 25 de janeiro, as embalagens 

começam a ser vendidas.  

 

A medida divide e provoca muita discussão entre as 

pessoas que estão acostumadas a utilizar a sacola 

para outras coisas, além das compras, como sacos de 

lixo, por exemplo, e tem como objetivo proteger a 

natureza uma vez que as sacolas demoram um tempo 

consideravelmente grande para se decompor. Qual das 

alternativas abaixo possui um número mais aproximado 

do tempo necessário para completar a decomposição 

de uma sacola plástica no meio ambiente? 

 

a) 3 meses. 

b) 3 anos.  

c) 30 anos. 

d) 300 anos. 

CONHECIMENTOS LOCAIS – 

QUESTÕES DE 36 A 40 
 

 
 

 

 

São cursos d’água que drenam o município de 

Palmeirais-PI, exceto: 

a) Rio Parnaíba e riacho Santa Tereza. 

b) Riacho Fundo e Cadoz 

c) Riacho do Candonga e dos Negros 

d) Riacho São Vicente de Fora e São Joaquim 

 
 

 

 

Palmeirais surgiu do povoamento denominado Porto 

das Queimadas, outrora habitado pela tribo de São 

Gonçalo, lugarejo do Município de Amarante que teve 

como primeiro desbravador Almir Soares do 

Nascimento que era descendente de:  

 

a) portugueses e cearenses 

b) portugueses e maranhenses  

c) holandeses e cearenses 

d) holandeses e pernambucanos  

 
 

 

 

O nome Palmeirais faz alusão a uma importante 

atividade econômica responsável pelo crescimento 

econômico do Piauí entre as décadas de 1910 e 1940. 

Estamos falando do (a): 

 

a) Piscicultura 

b) Extrativismo 

c) Pecuária 

d) Indústria 

 

 

 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 
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Por disposição da Lei Estadual nº 720, de 19 de julho 

de 1912, o município de Belém perdeu sua autonomia 

administrativa sendo anexado ao município de: 

 

a) Curralinhos 

b) Demerval Lobão 

c) São Francisco 

d) São Pedro 

 
 

 

 

No século XIX a navegação pelo rio Parnaíba garantia 

a ligação comercial entre as várias vilas e municípios 

do Piauí. O então povoado de Porto das Queimadas 

beneficiou-se desse comércio graças a sua 

proximidade com a cidade de: 

 

a) Amarante 

b) São Pedro 

c) Parnarama 

d) Curralinhos 

 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




