
 

 

     

Concurso Público 
EDITAL Nº 01/2013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
 

ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE II 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Código 309 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.  
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno. 

3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

 
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 
 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta 
solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será 
computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas 
ou questões rasuradas. 

 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 

 
O tempo de duração das provas abrange a assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das respostas 
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas. 

ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 01/2013, “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar 
arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos 
eletrônicos [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] 
entre outros; deixar de entregar as Folhas de respostas das Provas Objetiva [...].” (subitem 8.2.30, alíneas 
“d”, “e” e “i”) 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

                 

Data: ____/____/______ 
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A T E N Ç Ã O 

 
 

Sr.(a) Candidato(a), 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla 

escolha  cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas 

 assim distribuídas: 15 (quinze) questões de 

Conhecimentos Específicos, 10 (dez) questões de 

Legislação, 10 (dez) questões de Língua Portuguesa e 5 

(cinco) questões de Conhecimentos Gerais, todas 

perfeitamente legíveis. 

 

Havendo algum problema, informe imediatamente ao 

aplicador de provas para que ele tome as providências 

necessárias. 

 

Caso V. Sª não observe essa recomendação, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Conhecimentos Específicos 
 
 

Questão 1 

Com a finalidade de padronizar as normas de atenção ao pré-natal, de melhorar a 
qualidade da assistência e de oferecer referências para a organização da rede 
assistencial dos serviços de pré-natal em todo o País, o Ministério da Saúde elaborou um 
Manual Técnico de Assistência ao Pré-Natal, em que determinou a competência de cada 
profissional. 
 
Considerando as competências do auxiliar/técnico de enfermagem, analise as seguintes 
assertivas e assinale a INCORRETA. 
 
A) Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal e da 

amamentação. 

B) Fornecer medicação mediante receita médica ou medicamentos padronizados para o 
programa. 

C) Realizar consulta de pré-natal de gestação de baixo risco. 

D) Verificar o peso e a pressão arterial e anotar os dados no Cartão da Gestante. 
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Questão 2 

É função das políticas de saúde contribuir para que mais pessoas alcancem as idades 
avançadas com o melhor estado de saúde possível. Nessa perspectiva, o Ministério da 
Saúde elaborou o Caderno de Atenção Básica – Envelhecimento e Saúde da Pessoa 
Idosa, que tem como referência o Pacto pela Vida 2006 e as Políticas Nacionais de 
Atenção Básica, Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, Promoção da Saúde e Humanização 
no SUS.  
 
Considerando as orientações contidas no Manual, analise as seguintes assertivas e 
assinale com V as assertivas verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) Acolher as pessoas de forma humanizada, na perspectiva de uma abordagem 

integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos com ética, compromisso 
e respeito é atribuição dos profissionais da Atenção Básica no atendimento à 
pessoa idosa. 

(     ) A Atenção Básica/Saúde da Família deve ser responsável pela atenção à saúde 
de todas as pessoas idosas que estão na sua área de abrangência, com exceção 
daquelas que se encontram em instituições públicas ou privadas. 

(     ) O trabalho em grupos não é indicado para as pessoas idosas, porque os grupos 
operativos só conseguem seus objetivos quando direcionados para pessoas mais 
jovens. O idoso sempre tem dificuldade de verbalizar seus problemas. 

(     ) A pessoa idosa, muitas vezes, tem dificuldades em verbalizar que sofre maus-
tratos, negligência ou alguma outra forma de violência intrafamiliar. Porém, isso 
pode ser identificado pela observação de lesões, equimoses, dentre outras, e nas 
demonstrações de não responder a perguntas relacionadas ao assunto violência. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V V F V. 

B) F V V V. 

C) F V V F. 

D) V F F V. 
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Questão 3 

Os procedimentos básicos de enfermagem correspondem às técnicas/procedimentos que 
a equipe de enfermagem executa na prestação de cuidados ao cliente. Esses 
procedimentos têm como finalidade conduzir e guiar as ações dos profissionais de 
enfermagem. Para que isso ocorra, é necessário conhecimento sobre como devem ser 
realizados. 
 
Considerando alguns procedimentos executados pelo técnico de enfermagem, numere a 
COLUNA II de acordo com a COLUNA I. 
 
               COLUNA I                                                  COLUNA II 
 

1. Cateter nasogástrico. 

2. Cateter de demora. 

3. Cateter nasoentérico. 

4. Cateter de alívio. 

(     ) É usado para colher amostra estéril de urina. 
Nesse procedimento, utiliza-se o cateter de 
Nelaton, com numeração e calibres variados. 

(     ) É usado em casos de obstrução ou estreitamento 
de esôfago e garganta e incapacidade de 
alimentação por via oral. 

(     ) Indicado quando o cliente necessita permanecer 
por longo tempo, inclusive podendo ir para casa 
com ele. 

(     ) É usado para drenagem contínua ou intermitente 
da urina. Para esse procedimento, utiliza-se o 
cateter de Folley, com numeração e calibres 
variados. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 4 1 3 2. 

B) 2 3 4 1. 

C) 3 1 2 4. 

D) 3 1 4 2. 
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Questão 4 

Para realizar os procedimentos básicos na assistência de enfermagem, é necessário 
seguir um roteiro (método de trabalho) para conduzir os profissionais de forma segura, 
evitar falhas, esquecimentos ou outros danos ao cliente. Cabe ao técnico de enfermagem 
realizar alguns procedimentos.  
 
A esse respeito, leia as assertivas relativas à verificação e controle dos sinais vitais e 
assinale com V as assertivas verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) O local mais utilizado para medir a temperatura é a axila, cujo valor normal está 

entre 36ºC e 37ºC, porém o local que registra o valor mais exato é na região 
auricular. A temperatura bucal está contraindicada em crianças, pessoas 
agitadas, inconscientes ou com alterações neurológicas. 

(     ) Ao verificar a respiração, é essencial que o profissional observe o abaixamento e 
a elevação do tórax do paciente e que oriente para que ele não fale durante a 
verificação de forma a não interferir nos movimentos de inspiração e expiração. 

(     ) Para a medição e controle da pressão arterial, o profissional deve colocar o 
manguito, firmemente a 4 cm acima da fossa cubital, com a mão do paciente 
voltada para cima e, após palpar o pulso radial, insuflar o manguito e realizar a 
medição conforme a técnica para medir a pressão arterial. 

(     ) Algumas artérias são mais utilizadas para a verificação do pulso tais como a 
braquial, radial e carótida. Os valores normais dos batimentos por minutos (bpm) 
são: 135 a 140 em homens, 125 a 130 em mulheres, 120 a 125 em crianças, 65 a 
80 em lactentes e 60 a 70 em recém-nascido. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V V F F. 

B) V V V F. 

C) F V V F. 

D) F F V V. 
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Questão 5 

Uma das atribuições do técnico de enfermagem consiste na administração de 
medicamentos. 
 
Considerando os conhecimentos necessários e as técnicas para a administração dos 
medicamentos, analise as seguintes assertivas e assinale a INCORRETA. 
 
A) O volume máximo para aplicação de medicamentos na derme é de 0,5 ml porque 

essa via tem seu efeito mais lento do que as outras vias de aplicação parenteral. 

B) Ao administrar uma medicação em um paciente com acesso venoso, deve-se verificar 
a permeabilidade do acesso, administrar lentamente a medicação e injetar soro 
fisiológico e/ou água destilada, antes e após a administração do medicamento. 

C) Ao introduzir a agulha no músculo, deve-se aspirar para ver se não retorna sangue. 
Caso verifique a presença do sangue na seringa, o técnico deve aplicar a medicação 
bem lentamente para que o músculo consiga absorver todo o conteúdo da seringa. 

D) Após a nebulização, o paciente deve ser estimulado a tossir, a respirar 
profundamente e, se possível, inclinar o tronco para frente, a fim de auxiliar na 
drenagem de secreções broncopulmonares. 
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Questão 6 

Nos serviços de saúde, a conservação dos imunobiológicos a serem utilizados na 
vacinação durante a jornada de trabalho deve ser feita em caixa térmica do tipo 
retangular. Assim, a organização da caixa térmica para início das atividades diárias, isto 
é, vacinação de rotina na sala de vacinação, requer vários cuidados.  
 
A esse respeito, leia as assertivas relativas aos cuidados com a organização da caixa 
térmica e assinale com V as assertivas verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) Manter a temperatura interna da caixa entre +2ºC e +8ºC, monitorando-a com 

termômetro de cabo extensor, de preferência, ou com termômetro linear, trocando 
as bobinas de gelo reciclável sempre que se fizer necessário. 

(     ) Usar bobina de gelo reciclável, que deverá ser mantida no congelador da 
geladeira da sala de vacina, a aproximadamente -7°C, até no momento exato de 
ser utilizada. 

(     ) Arrumar os imunobiológicos na caixa, deixando-os cercados (ilhados) pelo gelo 
reciclável e de acordo com a capacidade da caixa a ser utilizada. 

(     ) Manter a caixa térmica fora do alcance da luz solar direta e distante de fontes de 
calor. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V V F F. 

B) V F V V. 

C) F V V V. 

D) F F F V. 
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Questão 7 

A Unidade Básica de Saúde deve estar organizada para receber e realizar o exame 
clínico das mamas das mulheres, solicitar exames mamográficos nas mulheres com 
situação de risco, receber resultados e encaminhar aquelas cujo resultado mamográfico 
ou cujo exame clínico indiquem necessidade de maior investigação. 
 
Considerando as atividades que devem ser realizadas pelos membros da equipe de 
saúde das Unidades Básicas de Saúde no atendimento à mulher que recebe ou realiza o 
exame clínico das mamas, analise as seguintes assertivas e assinale a INCORRETA. 
 
A) Orientação das mulheres com exame clínico das mamas normal e de baixo risco para 

o acompanhamento de rotina. 

B) Reuniões educativas sobre câncer, visando à mobilização e conscientização para o 
cuidado com a própria saúde, à importância da prevenção e do diagnóstico precoce 
do câncer de mama e à diminuição do medo da doença. 

C) Busca ativa, na população-alvo, de mulheres para a realização de mamografia e 
daquelas que foram encaminhadas à Unidade de Referência e não compareceram 
para o tratamento. 

D) Investigação diagnóstica dos casos suspeitos de câncer de mama, realizando 
procedimentos tais como mamografia, biópsia por agulha grossa e punção por agulha 
fina. 

 

 

Questão 8 

Uma das complicações mais devastadoras do diabetes mellitus é o “pé diabético”, 
responsável por 50 a 70% das amputações não traumáticas e 15 vezes mais frequentes 
entre indivíduos diabéticos, além de concorrer para 50% das internações hospitalares. 
 
Considerando as orientações e cuidados gerais que os profissionais de saúde deverão 
transmitir aos pacientes diabéticos com “pé diabético”, analise as seguintes assertivas e 
assinale a CORRETA. 
 
A) Vestir, sempre, meias limpas, preferencialmente de lã, nylon ou algodão com elástico 

na perna para que ela não caia sobre o pé. 

B) Calçar apenas sapatos que não apertem, preferencialmente de couro macio ou de 
tecido. Usar sapatos com meias para proteção dos pés. 

C) Sapatos novos devem ser usados aos poucos. Use-os, nos primeiros dias, apenas em 
casa por, no máximo, duas horas. 

D) Após lavar os pés, usar um creme hidratante à base de lanolina ou vaselina líquida ou 
glicerina, tendo o cuidado de passá-lo entre os dedos. 
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Questão 9 

A operacionalização da Política Nacional de Humanização dá-se pela oferta de 
dispositivos, dentre os quais, destacamos o  “Acolhimento”. Para a efetivação do 
acolhimento da pessoa idosa, os profissionais de saúde devem compreender as 
especificidades dessa população e a própria legislação brasileira vigente. 
 
Considerando o acolhimento à pessoa idosa, os profissionais de saúde devem estar 
atentos, entre outros aspectos, para as especificidades dessa população.  
 
Diante disso, analise as seguintes assertivas e assinale a INCORRETA. 
 
A) Estabelecer uma relação respeitosa, reconhecendo a experiência da pessoa idosa e, 

também, buscar, num único contato, esgotar todos os assuntos que o idoso deseja 
expressar. 

B) Partir do pressuposto de que o idoso é capaz de compreender as perguntas que lhe 
são feitas ou as orientações que lhe são fornecidas, nunca se dirigindo primeiramente 
a seu acompanhante. 

C) Chamar a pessoa idosa por seu nome e manter contato visual, preferencialmente, de 
frente e em local iluminado, considerando um possível declínio visual ou auditivo. 

D) Utilizar-se de linguagem clara, evitando-se a adoção de termos técnicos que possam 
não ser compreendidos. 
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Questão 10 

Os profissionais que trabalham na Central de Esterilização precisam se atualizar 
constantemente e ter informações que lhes permitam optar pelo método que ofereça, 
além de segurança ao trabalhador, uma maior via útil ao artigo, à preservação ambiental e 
à garantia da qualidade de uma importante fase no processo assistencial. 
 
Considerando alguns conceitos relativos à preparação de material na Central de 
Esterilização, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I. 
 
              COLUNA I                                          COLUNA II 
 
1. Esterilização. 

2. Desinfecção. 

3. Limpeza. 

4. Pré-desinfecção ou 

Descontaminação  

(     ) Procedimento realizado com a intenção de proteger 
os profissionais que farão a limpeza de superfície ou 
artigo sujo com matéria orgânica. 

(     ) É o processo de destruição por meio físico, químico 
ou físico químico de todas as formas de vida 
microbiana. 

(     ) Remoção de toda sujidade por fricção manual ou 
com auxílio de máquina. 

(     ) Processo que elimina a maioria dos microrganismos, 
exceto os esporos bacterianos de superfícies 
inanimadas.   

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 1 2 3 4. 

B) 2 3 4 1. 

C) 4 1 3 2. 

D) 3 4 2 1. 
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Questão 11 

A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por 
profissionais legalmente habilitados e inscritos no Conselho Regional de Enfermagem 
com jurisdição na área onde ocorre o exercício.  
 
Considerando essa afirmativa, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de 

enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos 
graus de habilitação. 

B) É livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as 
disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. 

C) O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e 
acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no 
planejamento da assistência de enfermagem. 

D) São considerados técnicos de enfermagem, o titular do diploma ou do Certificado de 
Técnico de Enfermagem legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, sem 
necessidade de revalidação no Brasil. 
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Questão 12 

O trabalho na área da saúde exige do profissional conhecimento sobre a esterilização dos 
materiais utilizados no processo assistencial, em especial, sobre o risco de aquisição de 
infecções.  
 
Considerando essa assertiva, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I. 
 
               COLUNA I                                   COLUNA II 
 

1. Artigos não críticos. 

2. Artigos críticos. 

3. Artigos semicríticos. 

(     ) São aqueles que entram em contato com a pele não 
íntegra e membranas mucosas. Devem ser 
submetidos no mínimo à desinfecção.  

(     ) São artigos que apresentam alto risco de infecção, 
se estiverem contaminados com qualquer tipo de 
microorganismo ou esporos. Entram em contato 
direto com tecidos e tratos estéreis, sendo 
necessária sua esterilização.  

(     ) São aqueles que entram em contato apenas com a 
pele íntegra e que somente necessitam de 
desinfecção de médio ou baixo nível, quando 
reutilizados entre pacientes. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 3 2 1. 

B) 3 1 2. 

C) 2 3 1. 

D) 1 2 3. 
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Questão 13 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.  
 
Considerando a referida Lei, analise as seguintes assertivas e assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) A execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde 

do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, são 
algumas das atribuições do SUS. 

B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
exclusivamente pelas unidades básicas de saúde da rede pública, serão organizados 
de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 

C) O SUS tem como princípios, entre outros, a universalidade de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência, a integralidade de assistência, a igualdade 
da assistência à saúde e a participação da comunidade. 

D) A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão, em seu âmbito 
administrativo, a definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de 
fiscalização das ações e serviços de saúde. 

 
 

Questão 14 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem descreve os princípios, direitos, 
responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de 
enfermagem.  
 
Tendo como referência as responsabilidades e deveres dos profissionais de enfermagem, 
leia as assertivas abaixo e marque com V as assertivas verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais somente 

quando praticada individualmente. 

(     ) Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de 
exames e de outros procedimentos na condição de membro da equipe de saúde. 

(     ) Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por 
imperícia, imprudência ou negligência. 

(     ) Prestar informações somente escritas, de forma completa e fidedigna, 
necessárias para assegurar a continuidade da assistência. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V F F V. 

B) F F V V. 

C) F V V F. 

D) V V F F. 
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Questão 15 

A escolha do método de esterilização depende do tipo de artigo a ser esterilizado, 
podendo ser físicos, químicos e físico-químico. 
 
Considerando os métodos de esterilização, leia as assertivas abaixo e marque com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) Métodos físicos de esterilização são aqueles que utilizam calor em diferentes 

formas e alguns tipos de radiação. 

(     ) Para o processo de esterilização utilizando métodos físicos, é necessário 
observar os ajustes dos equipamentos realizados na instalação e manutenção, e 
os materiais não necessitam ser limpos previamente. 

(     ) O vapor saturado sob pressão, também conhecido como autoclavação, é o 
processo de eleição mais comum para esterilização dos materiais nas unidades 
hospitalares. 

(     ) As dimensões dos pacotes para esterilização independem do equipamento 
utilizado, sendo fundamental o registro do seu conteúdo, data de esterilização e 
prazo de validade. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V F V F. 

B) V F V V. 

C) F V V F. 

D) F V F F. 
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Legislação 
 

Questão 16 

Considere o seguinte: tendo recebido proposição de lei aprovada pela Câmara Municipal 
para sanção, o Prefeito de Brumadinho deixa passar o prazo de 15 dias sem se 
manifestar sobre a mesma.  
 
Nessa hipótese, a proposição 
 
A) é considerada sancionada. 

B) é considerada vetada. 

C) deve ser devolvida à Câmara Municipal para ser submetida à análise de terceiro 
turno. 

D) terá seu prazo de análise pelo Prefeito automaticamente prorrogado por mais 15 dias. 
 
 

Questão 17 

NÃO constitui requisito para a criação de distrito, no Município de Brumadinho, a 
existência na povoação sede de 
 
A) pelo menos cinquenta moradias. 

B) delegacia de polícia civil. 

C) posto de saúde. 

D) escola pública. 

 
 

Questão 18 

Segundo a Lei Orgânica do Município de Brumadinho, dá-se, por meio de lei, 
 
A) a instituição ou isenção de tributo. 

B) a concessão de licença ao Prefeito para interromper o exercício de suas funções. 

C) a convocação pela Câmara ou por qualquer de suas comissões de diretor municipal 
ou dirigente de entidade da administração indireta para prestação de informações. 

D) a autorização de permissão de serviço de utilidade pública a terceiro. 
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Questão 19 

Sobre a organização e competência do Município de Brumadinho, é INCORRETO afirmar 
que  
 
A) a autonomia do Município se configura, entre outros elementos, pela eleição do 

prefeito, vice-prefeito e vereadores. 

B) o Governo Municipal é constituído pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
todos independentes e harmônicos entre si. 

C) constitui competência do Município, entre outras, manter relações com a União, os 
Estados, e o Distrito Federal e os demais Municípios. 

D) é vetada aos poderes municipais a delegação recíproca de atribuições. 
 
 

Questão 20 

Considere o seguinte: Funcionário efetivo do Município de Brumadinho, José se 
aposentou por invalidez. Como sua saúde se restabeleceu, José reingressa no serviço 
público.  
 
Na hipótese, é INCORRETO afirmar que 
 
A) o reingresso se deu necessariamente mediante cassação da aposentadoria. 

B) José retornou ao mesmo cargo efetivo que ocupava ou a outro resultante da 
transformação daquele. 

C) José tem necessariamente menos de 70 anos. 

D) o reingresso se deu mediante reversão. 
 
 
 

Questão 21 

Servidor público estatutário e efetivo do Poder Executivo do Município de Brumadinho, 
João é punido com a pena disciplinar de suspensão.  
 
Considerando as normas sobre a matéria, é CORRETO afirmar que 
 
A) a suspensão é de, no máximo, 60 dias. 

B) a punição foi necessariamente aplicada pelo Prefeito Municipal. 

C) a pena de suspensão foi necessariamente aplicada acumulativamente com a pena de 
advertência. 

D) o servidor foi punido necessariamente por ter reincidido em falta já punida com a pena 
de advertência. 



         18                            

 

Questão 22 

Analise as seguintes afirmativas sobre as férias do servidor público do Município de 
Brumadinho. 
 

I.  O servidor gozará, obrigatoriamente, por ano, de 25 dias úteis de férias, sendo 
proibida a acumulação de períodos de férias. 

II.  Para obtenção do primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de 
efetivo exercício. 

III.  Caso seja transferido durante o período de férias, o servidor deverá se apresentar 
ao serviço, devendo retomar o gozo de férias segundo determinação da nova chefia. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas 
 
A) I apenas. 

B) II apenas. 

C) I e II apenas. 

D) I, II e III. 

 
 

Questão 23 

Ocupante de cargo de comissão da estrutura do Poder Executivo do Município de 
Brumadinho, Pedro é exonerado.  
 
Nessa hipótese, é CORRETO afirmar que Pedro 
 
A) receberá, exclusivamente, os dias de trabalho do mês em que foi exonerado. 

B) tem direito, entre outros, ao pagamento proporcional de férias. 

C) tem direito de receber Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

D) receberá como indenização uma remuneração por ano de serviço na Administração 
Municipal. 

 
 

Questão 24 

Sobre os cargos em comissão no âmbito do Poder Executivo do Município de 
Brumadinho, é INCORRETO afirmar que 
 
A) são de recrutamento amplo ou limitado. 

B) se caracterizam pela demissibilidade ad nutum. 

C) são preenchidos por servidores do quadro permanente em, pelo menos, 50% 
(cinquenta por cento) das vagas existentes. 

D) se aplicam aos seus ocupantes as regras estatutárias da carreira. 
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Questão 25 

No Município de Brumadinho, a gestão do processo de arrecadação dos tributos, 
mediante acompanhamento, apuração, análise e controle, constitui competência 
 
A) da Controladoria Interna. 

B) da Procuradoria Geral. 

C) da Secretaria Municipal de Administração. 

D) da Secretaria Municipal da Fazenda. 
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Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de 26 a 35 devem ser respondidas com base no texto a 
seguir. Leia-o atentamente antes de respondê-las. 

 
 

Aos que não gostam de ler 
 
 

Nada tenho a dizer aos que gostam de ler. Eles já sabem. Mas tenho a dizer a quem 
não gosta. Pena que, por não gostar de ler, é provável que não leia isto: "Você não sabe o 
que está perdendo.”.  

Ler é uma das maiores fontes de alegria. Claro, há livros chatos. Não os leia. O 
escritor argentino Jorge Luis Borges dizia que, se há tantos livros deliciosos, por que 
gastar tempo lendo um que não dá prazer? Na leitura, fazemos turismo sem sair de casa, 
gastando menos dinheiro e sem correr riscos. 

O Shogun me levou pelo Japão do século 16, em meio a ferozes samurais e 
sutilezas do amor oriental. Cem Anos de Solidão, que reli faz meses, me produziu 
espantos e ataques de riso. Achei que Gabriel García Márquez deveria estar sob efeito de 
alucinógeno.  

Lendo, você experimenta seu mundo fantástico sem precisar de "aditivos". É isso: 
quem lê não precisa de alucinógeno. Nunca tinha pensado nisso. A poesia do Alberto 
Caeiro me ensina a ver, me faz criança e fico parecido com árvores e regatos. Agora, 
essa maravilha de delicadeza e pureza, do Gabriel velho, com dores no peito e medo de 
morrer: Memórias de Minhas Putas Tristes. Li, ri, me comovi, fiquei leve e fiquei triste de 
tê-lo lido, porque agora não poderei ter o prazer de lê-lo pela primeira vez. Pena que 
você, não-leitor, seja castrado para os prazeres que moram nos livros. 

Mas, se quiser, tem remédio. 
 

ALVES, Rubens.  
Disponível em: <http://www.almanaquebrasil.com.br/curiosidades-literatura/5584-aos-que-nao-gostam-de-

ler.html > Acesso em: 6 ago.2013 

 
 
Questão 26 

Nesse texto, o autor defende que  
 
A) a leitura permite que as pessoas se interessem por lugares para onde devem viajar. 

B) as pessoas que não gostam de ler reconhecem o prazer do contato com os textos. 

C) os leitores que interagem com os textos experimentam diferentes sensações.   

D) os livros que se tornam chatos são os que fazem os leitores perderem  tempo 
precioso. 

 
 

http://www.almanaquebrasil.com.br/curiosidades-literatura/5584-aos-que-nao-gostam-de-ler.html
http://www.almanaquebrasil.com.br/curiosidades-literatura/5584-aos-que-nao-gostam-de-ler.html
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Questão 27 

Ao afirmar “Você não sabe o que está perdendo", o autor faz menção  
 
A) à leitura como fonte de satisfação, de júbilo e de deleite. 

B) à sedução das narrativas de amor fantásticas e arrebatadoras.  

C) ao mundo proibido das drogas, alucinógenos e aditivos. 

D) aos escritores Jorge Luis Borges e Gabriel Garcia Marques. 

 
 

Questão 28 

No trecho Lendo, você experimenta seu mundo fantástico sem precisar de "aditivos", 
foram empregadas as aspas para  
 
A) delimitar o início e o fim de uma transcrição textual. 

B) indicar que o termo é uma expressão estrangeira. 

C) pôr em relevo o emprego de uma palavra no contexto. 

D) valorizar forma popular ou uma gíria de uso corrente. 

 
 

Questão 29 

Há equivalência semântica entre os verbos sublinhados e está correta a concordância 
verbal nos enunciados das alternativas a seguir, EXCETO em 
 
A)  Claro, há livros chatos.  

Claro, existem livros chatos. 
 

B)  Se há tantos livros deliciosos, por que gastar tempo lendo um que não dá prazer? 
Se existe tantos livros deliciosos por que gastar tempo lendo um que não dá prazer? 
 

C)  Cem Anos de Solidão, que reli faz meses, me produziu espantos e ataques de riso. 
Cem Anos de Solidão, que reli há meses, me produziu espantos e ataques de riso. 
 

D)  Nunca tinha pensado nisso.  
Nunca havia pensado nisso. 
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Questão 30 

O termo destacado no trecho tem a função sintática de sujeito (de período simples ou 
oracional) em: 
 
A) Claro, há livros chatos.  

B) Ler é uma das maiores fontes de alegria.  

C) Na leitura, fazemos turismo sem sair de casa. 

D) Nada tenho a dizer aos que gostam de ler.  

 
 
Questão 31 

A transitividade do verbo destacado está CORRETAMENTE classificada em: 
 
A) Nada tenho a dizer aos que gostam de ler. (verbo transitivo direto) 

B) Não os leia. (verbo intransitivo) 

C) Por que gastar tempo lendo um que não dá prazer? (verbo transitivo direto) 

D) O Shogun me levou pelo Japão do século 16, em meio a ferozes samurais e sutilezas 
do amor oriental. (verbo intransitivo) 

 
 

Questão 32 

Com base nas informações do texto, assinale com V as assertivas verdadeiras, e com F 
as falsas. 
 
(     ) O autor dedica seu texto para quem não gosta de ler e lamenta que essa pessoa 

possivelmente não vá lê-lo. 

(     ) Jorge Luis Borges escreveu Shogun. 

(     ) Cem Anos de Solidão foi escrito por Gabriel García Márquez. 

(     ) Alberto Caeiro é um ensaísta que trata de elementos da natureza. 
 
A sequência CORRETA é 
 
A) V V F F. 

B) F V F V. 

C) V F V F. 

D) F F V V. 
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Questão 33 

No trecho: “Li, ri, me comovi, fiquei leve e fiquei triste de tê-lo lido.”, as vírgulas foram 
empregadas para  
 
A) separar orações coordenadas sem conjunção entre elas.  

B) isolar elementos que se interpuseram entre termos oracionais. 

C) indicar a inserção de expressões de natureza adverbial. 

D) assinalar o deslocamento de elementos em um período. 

 
 
Questão 34 

Assinale a alternativa em que há equivalência de sentido entre os dois enunciados. 
 
A)  Pena que, por não gostar de ler, é provável que não leia isto. 

Pena que, porque não gosta de ler, é possível que não leia isto. 
 

B)  Se há tantos livros deliciosos, por que gastar tempo lendo um que não dá prazer? 
Caso haja livros agradáveis, por que investir tempo lendo livros infrutíferos. 
 

C)  É isso: quem lê não precisa de alucinógeno. Nunca tinha pensado nisso. 
Por isso, todo aquele que não necessita de alucinógeno lê e nunca pensa em 
drogas. 
 

D)  Mas, se quiser, tem remédio. 
Logo, quem assim deseja, tem antídoto. 

 
 
Questão 35 

No trecho: “Pena que você, não-leitor, seja castrado para os prazeres que moram nos 
livros.” , o termo sublinhado tem natureza 
 
A) substantiva. 

B) adjetiva. 

C) adverbial. 

D) pronominal. 
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Conhecimentos Gerais 
 

Questão 36 

Sobre o Município de Brumadinho, NÃO É CORRETO afirmar  
 
A) que se trata de um dos maiores municípios mineradores do Estado de Minas Gerais. 

B) que se trata de Município integrante da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

C) que, antes de sua emancipação, pertenceu ao Município de Bonfim. 

D) que sua denominação deriva de brumado, nome de árvore cuja madeira é utilizada na 
fabricação de tonéis de cachaça. 

 
 

Questão 37 

A presença do Papa Francisco no Brasil, em julho de 2013, deu-se no âmbito do evento 
religioso denominado 
 
A) Congresso Mundial de Universidades Católicas. 

B) Jornada Mundial da Juventude. 

C) Encontro Mundial da Comunidade Católica. 

D) Encontro de Jovens em Cristo. 

 
 

Questão 38 

Em 1º de agosto de 2013, o americano Edward Snowden recebeu a documentação do 
Serviço de Migração russo que lhe garante asilo por 1(um) ano naquele país. A 
concessão de asilo decorre do fato de Edward ser processado e procurado nos Estados 
Unidos por 
 
A) ter publicado documentos sigilosos sobre o tratamento dado a prisioneiros de guerra 

na prisão de Guantánamo. 

B) ser suspeito de ter participado do atentado terrorista ocorrido na Maratona de Boston. 

C) ter divulgado detalhes de programas confidenciais de vigilância eletrônica do governo 
americano. 

D) ter denunciado a existência de um plano de intervenção dos Estados Unidos na 
Venezuela, para derrubar o governo do presidente Nicolas Maduro. 
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Questão 39 

Sobre as manifestações populares que ocorreram de forma intensa no País a partir de 
junho de 2013, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a maioria da população brasileira se mostra favorável aos protestos populares. 

B) as manifestações tiveram início com o aumento das passagens do transporte público 
em São Paulo. 

C) as manifestações foram, em sua maioria, convocadas e lideradas por partidos 
políticos de esquerda. 

D) a realização da Copa das Confederações foi um dos alvos das manifestações. 
 
 

Questão 40 

Tem sido constante a presença do nome de Eike Batista na imprensa.  
 
É INCORRETO afirmar que o referido empresário: 
 
A) Já figurou na lista dos 10 (dez) homens mais ricos do mundo. 

B) É nascido em Minas Gerais. 

C) Foi Ministro das Minas e Energia no governo de Fernando Collor de Mello. 

D) Tem atuação em diversos setores, especialmente petróleo, mineração, logística e 
indústria naval. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE 
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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