MUNICÍPIO DE NOVA ROMA DO SUL
Estado do Rio Grande do Sul
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

INSTRUÇÕES
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e
das normas que regem este Concurso Público.
1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo
apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova, portando o caderno de provas, após transcorrida 1 hora e
30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo,
devendo assinar a ata da sala.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são
parte integrante da prova.
5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 23/04/2012, até as 19h, no portal da
Fundatec (www.fundatec.org.br) e do Município de Nova Roma do Sul (www.novaromadosul.rs.gov.br).
7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a
sua substituição.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS À FUNDATEC.
PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.
Testamento digital
01
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43
44

Gastamos boa parte de nossa vida digital produzindo, juntando e publicando vídeos, textos ou _____
espalhados pela internet, preferencialmente bem guardados por senhas. Os anos passam, os arquivos
crescem e um dia a gente morre. E quem é o dono dessa herança e dessa memória digital que deixamos?
Nos EUA a ________ ganhou força depois que a professora Karen Willians abriu um processo contra
o site de relacionamentos Facebook para poder manter a página de seu filho, Loren, no ar. O rapaz morreu
em 2005, aos 22 anos, em um acidente de moto. Como forma de relembrar o passado, ela conseguiu a
senha e passou ... acessar a conta do rapaz, lendo depoimentos de amigos e parentes. Mas, quando Karen
mandou uma mensagem para a companhia pedindo instruções sobre como proceder para que o perfil não
fosse exterminado, o site fechou o acesso para ela. A professora venceu a batalha judicial e, após dois
anos, teve o acesso liberado, mas por apenas dez meses.
O caso abriu um precedente judicial, e o assunto começou a chamar a atenção dos legisladores
americanos. Em 2010, o Estado de Oklahoma aprovou uma lei estabelecendo que o executor de um
testamento também tem o direito de administrar as contas de redes sociais e outros serviços virtuais que a
pessoa usava antes de morrer. Agora o Estado de Nebraska discute uma lei semelhante. Por meio dela,
amigos e parentes ganhariam o poder de gerir o legado digital daqueles que já se foram.
O Brasil ainda está longe de transformar essa pendenga em lei. Enquanto não há como decidir quem
é responsável pelo que foi deixado na internet por alguém que morreu, familiares tratam de arrumar
maneiras de manter viva a memória de seus ______ queridos. É o caso da fotógrafa Thays Bittar, que cuida
do legado digital de seu pai, o também fotógrafo João Bittar, morto em dezembro de 2011. João não deixou
senhas ou orientações, mas a vontade da filha é manter seu perfil no Facebook da maneira como está. “O
mais importante são as fotos, os comentários carinhosos que as pessoas deixaram e o diálogo que ele
mantinha com aqueles de quem gostava”, diz. Ela mantém o perfil do pai ativo, postando mensagens e
incentivando comentários. A página está lotada de homenagens e referências ao trabalho do profissional,
mas ela não sabe quanto tempo permanecerá assim. “Mandei um recado para administração do site para
saber como proceder, mas não obtive resposta”, conta.
Consultado pela reportagem, o Facebook afirmou por meio de sua _________ que desde 2007 tem a
política de apresentar duas opções para a família que tem de lidar com um perfil inativo. A primeira delas é
transformar a página em memorial, deixando o acesso restrito a amigos confirmados e mantendo apenas o
conteúdo principal. A segunda opção é apagar todos os dados do usuário. Outras redes sociais, como o
Orkut, também ___ opções para que parentes removam a conta do antigo usuário. Já no caso dos outros
serviços do Google, como o YouTube ou o Gmail, a empresa afirma que em situações extremas pode
conceder acesso ... informações, mas os pedidos serão analisados caso ... caso.
Segundo o presidente do Conselho de Tecnologia da Informação da Federação de Comércio de São
Paulo, Renato Opice Blum, os parentes têm direito ... informações e aos arquivos postados por quem já
morreu, mas não há nada que possa ser feito quanto ao destino da conta. “O usuário concordou com essa
política no momento em que ___ a inscrição no site. Então, a empresa não está errada em seguir o que foi
previamente determinado”, explica. Para ele, ler antes de assinar – ou, nesse caso, clicar – é uma das
principais precauções que o usuário deve tomar se ______ que seu perfil acabe se tornando um legado.
A questão é complexa, principalmente porque não há precedentes na lei que possam servir de
orientação sobre o que fazer com uma herança digital, mas não há como fugir do assunto. “A cada dia que
passa, o legado que deixamos na internet fica maior. E, considerando que alguma parte desse conteúdo
pode ter valor comercial, vai chegar um momento em que ficará difícil diferenciar a herança real da digital”,
analisa Blum. Como na vida fora da internet, a melhor estratégia é pensar desde já sobre o que fazer com
os nossos bens digitais quando partirmos. No mínimo, é um assunto a menos para os herdeiros discutirem.
(FONTE: Larissa Veloso – http://www.istoe.com.br – 23/03/12 – 21:00 – Texto adaptado)

QUESTÃO 01 – Considerando a grafia das palavras,
as lacunas tracejadas das linhas 01, 04, 18 e 26,
ficam correta e respectivamente preeenchidas por:
A)
B)
C)
D)
E)

perfius – discusão – hentes – ascessoria
perfis – discussão – entes – assessoria
perfius – discução – hentes – acsessoria
perfis – discução – entes – ascessoria
perfis – discussão – hentes – ascessoria

Execução: Fundatec

QUESTÃO 02 – As lacunas pontilhadas das linhas
07, 32 e 34, considerando as regras que determinam
o uso da crase, devem ser preenchidas,
respectivamente, por:
A)
B)
C)
D)
E)

a – às – a – as
a – às – a – às
à – as – à – às
à – às – à – às
a – as – a – as
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QUESTÃO 03 – Analise as seguintes assertivas a
respeito do uso de formas verbais do texto:

Para responder às questões 06 e 07, considere o
seguinte período, retirado do texto.

I. Na linha 30, a lacuna tracejada fica corretamente
preeenchida por tem, considerando que o termo
responsável pela sua flexão está no singular.
II. Na lacuna tracejada da linha 36, visando à
correção do período, o verbo fazer deve ser
flexionado na 3ª pessoa do plural do presente do
indicativo.
III. Na linha 38, quiser completa adequada e
corretamente a lacuna tracejada.

Gastamos boa parte de nossa vida digital produzindo,
juntando e publicando vídeos, textos ou _____
espalhados pela internet, preferencialmente bem
guardados por senhas. (linhas 01 e 02)

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

As lacunas do trecho acima podem ser corretamente
preenchidas por:

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 04 – Em relação ao asssunto discutido no
texto, analise as assertivas a seguir, assinalando V,
se verdadeiro, ou F, se falso.
( ) Testamento digital, segundo o texto, é aquele que,
registrado no cartório, também tem cópia virtual.
( ) Apesar da complexidade do assunto, não há como
fugir dele, pois a herança digital, a cada dia que
passa, torna-se maior.
( ) A preocupação maior do texto está relacionada ao
fato de que, ao morrer, as pessoas podem ter
suas páginas alteradas.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

V – V – V.
V – F – F.
V – F – V.
F – V – F.
F – F – F.

QUESTÃO 05 – Em relação a palavras retiradas do
texto, afirma-se que:
I. Em texto, complexa e deixamos, a letra x
representa o mesmo fonema.
II. Nas palavras herança, acessar e batalha, há
mais fonemas que letras.
III. Em queridos e aqueles, as partes sublinhadas
representam dígrafos.
Quais estão INCORRETAS?
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 06 – As formas _________ dos verbos
sublinhados
representam,
cada
uma
delas,
_______________.

nominais – orações reduzidas de gerúndio
verbais – orações reduzidas de particípio
nominais – ações acabadas
flexionadas – ações findas
verbais – orações restritivas

QUESTÃO 07 – Caso expandíssemos as orações
acima sublinhadas, visando à manutenção do sentido
original, a forma mais adequada seria:
A)
B)
C)
D)
E)

se forem produzidos, juntados e publicados...
embora produzamos, juntemos e publiquemos...
quando o produzimos, juntamos e publicamos...
mas produziremos, juntaremos e publicaremos...
pois produziremos, juntaremos e publicaremos...

QUESTÃO 08 – Considere as seguintes ocorrências
da palavra que no texto e as afirmações que são
feitas:
I. Na linha 03, a palavra que refere-se à dessa
herança e dessa memória digital, funcionando
como pronome relativo.
II. Na linha 13, a palavra que poderia ser
substituída por os quais sem provocar alteração
de sentido nem necessidade de ajustes na frase.
III. Na linha 39, a qual poderia substituir a palavra
que sem provocar qualquer alteração no
período.
Quais estão INCORRETAS?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 09 – Em relação ao uso de acento gráfico
em palavras retiradas do texto, é INCORRETO dizer
que:

QUESTÃO 10 – Qual das seguintes propostas de
substituição de palavras e expressões do texto
provoca alteração de sentido ou problema sintático?

A) também é acentuada por ser oxítona terminada
em em.
B) está recebe acento gráfico por ser monossílabo
tônico terminado em a.
C) responsável é acentuada pela mesma razão que
justifica o acento em preferível.
D) página acentua-se por ser proparoxítona.
E) usuário recebe acento gráfico por se tratar de
uma paroxítona terminada em ditongo crescente.

A)
B)
C)
D)
E)

quando (linha 07) por no momento em que.
para que (linha 08) por a fim de que.
Por meio (linha14) por Através.
mas (linha 25) por entretanto.
em que (linha 42) por onde.

INFORMÁTICA
Para a resolução das questões desta prova, considere os seguintes detalhes: (1) o mouse está
configurado para uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, com maior frequência, o botão
esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre outras. O botão da direita
serve para ativar o menu de contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do mouse estão devidamente
configurados com a velocidade de duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova foram instalados
com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que
impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se
necessário; (4) no enunciado e nas respostas de algumas questões, existem palavras que foram digitadas
entre aspas, apenas para destacá-las. Neste caso, para resolver as questões, desconsidere as aspas e
atente somente para o texto propriamente dito; e (5) para resolver as questões dessa prova, considere,
apenas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais como essas orientações, os textos
introdutórios das questões, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas
Figuras das questões, se houver.
Para responder às questões 11, 12 e 13, observe a Figura 01, relativa ao editor de texto LibreOffice Writer,
contendo um texto, em que parte dele está selecionado.

Figura 01: Utilização do LibreOffice Writer 3.4.6.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 11 – A partir da situação mostrada na
figura 01, foi aplicada a seguinte sequência de
ações: (1) pressionamento da tecla CTRL; (2)
pressionamento da tecla B; (3) as duas teclas foram
soltas concomitantemente. Após essas ações, o que
deve ocorrer?
A) Será aplicado Negrito em todo texto.
B) Será aplicado Negrito apenas no texto
selecionado.
C) O texto selecionado deixará de ter Negrito
aplicado.
D) O documento será fechado, mas antes será
solicitado ao usuário se deseja salvá-lo.
E) Um novo documento de texto será aberto.

QUESTÃO 12 – A partir da situação mostrada na
figura 01, foi aplicada a seguinte sequência: (1)
pressionamento da tecla CTRL, (2) pressionamento
da tecla I, (3) as duas teclas foram soltas
concomitantemente. Após essas ações, o que deve
ocorrer?
A) Será aplicado Sublinhado apenas no texto
selecionado.
B) Será aplicado Itálico apenas no texto
selecionado.
C) O documento Nova Roma do Sul.odt será salvo.
D) O texto selecionado será copiado para a área de
transferência.
E) O texto selecionado será replicado logo a seguir
do fim da seleção.

QUESTÃO 13 – A partir da situação mostrada na
figura 01 e supondo que há duas impressoras
instaladas, sendo uma como padrão, e que um
usuário decida clicar em

, o que deve ocorrer?

A) O documento será enviado para impressão na
impressora padrão.
B) Será mostrada uma janela, perguntado ao usuário
em qual impressora deseja imprimir o documento.
C) Será mostrada uma janela, perguntando se o
usuário deseja que o corretor ortográfico seja
executado antes da impressão.
D) Será mostrada uma janela perguntando ao
usuário se deseja imprimir todo documento ou
apenas a seleção.
E) Apenas o texto selecionado será enviado para
impressão na impressora padrão.

Execução: Fundatec
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Para responder às questões 14, 15 e 16, observe a Figura 02, relativa ao editor de planilha eletrônica
LibreOffice Calc.

Figura 02: Utilização do LibreOffice Calc 3.4.6.
QUESTÃO 14 – Para que se obtivesse como
resultado o valor 40, a fórmula aplicada na célula D7
seria
A)
B)
C)
D)
E)

=ADIÇÃO(D3+D6)
=ADIÇÃO(D3:D6)
=SOMA(D3;D6)
=SOMA(D3:D6)
=(D3+D4+D6)

QUESTÃO 15 – Para que se obtivesse o valor 2,5 na
célula E7, a fórmula aplicada seria
A)
B)
C)
D)
E)

=(E3:E6)/4
=(E3+E6)/4
=SOMA(E3:E6)/2
MÉDIA(E3:E6)
MÉDIA(D6)/MÉDIA(E6)

QUESTÃO 16 – Em relação ao arquivo
NovaRomaSul.ods, mostrado na figura 02, é correto
afirmar que:
A) Possui nove planilhas, sendo mostrada a primeira
das três páginas na figura, e cada página mostra
três planilhas.
B) Possui três planilhas, sendo que a figura mostra a
planilha Edital.
C) O cursor está localizado na célula C7 da planilha
Divulgação.
D) Se for clicado no botão +, localizado ao lado de
Divulgação, outras planilhas existentes serão
mostradas à direita da tela.
E) A autoverificação ortográfica está desabilitada.
Execução: Fundatec
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Para responder às questões 17 e 18, observe a Figura 03, relativa ao navegador Internet Explorer 9.

Figura 03: Utilização do Internet Explorer 9.
QUESTÃO 17 – Ao se clicar no botão
A) será adicionado à barra de favoritos o site
http://www.fundatec.com.br/.
B) será adicionado ao grupo de sites padrão o site
http://www.fundatec.com.br/.
C) a opção Sites Sugeridos será ativada.
D) a opção Obtenha mais comple... será ativada.
E) a barra de favoritos será oculta.

QUESTÃO 18 – Um Web Slice é uma porção
específica de uma página da Web à qual você pode
se inscrever, e que permite que você saiba quando
um conteúdo atualizado está disponível. O Internet
Explorer 9 traz como Web slice padrão o endereço
https://ieonline.microsoft.com/slice.aspx.
Supondo-se que o Web slice padrão não tenha sido
modificado, ao se clicar em
A) será aberta janela que solicita ao usuário a
digitação de sites sugeridos para futura pesquisa.
B) será aberta janela que solicita ao usuário a
confirmação de gravação como sites sugeridos os
que foram acessados recentemente.
C) serão mostrados os últimos sites acessados
(histórico de acesso), os que estão gravados na
cache e nos cookies.
D) serão mostrados quatro sites sugeridos (se
houver) e opção de mostrar mais, de acordo com
o assunto do site atual e histórico de acessos
recentes.
E) o site atual será gravado em Meus Favoritos, em
destaque, pois trata-se de um site sugerido pelo
usuário.

Execução: Fundatec
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Para responder às questões 19 e 20, observe a Figura 04, relativa ao Windows Live Mail 2011.

Figura 04: Utilização do Windows Live Mail 2011. O e-mail selecionado é o primeiro da lista de mensagens
e o ponteiro do mouse está sobre ele, mostrando as propriedades: data/hora de recebimento, assunto,
tamanho e pasta. O nome do remetente, seu e-mail e o e-mail do destinatário foram omitidos parcialmente.
QUESTÃO 19 – A partir da situação mostrada na
figura 04, é possível responder o e-mail selecionado
clicando com o botão
A) direito do mouse sobre o e-mail selecionado e
com o botão esquerdo em Responder ao
remetente.
B) esquerdo do mouse na aba Pastas e depois com
o botão esquerdo no botão Responder.
C) esquerdo do mouse na aba Exibir e depois com o
botão esquerdo no botão Responder.
D) esquerdo do mouse na aba Contas e depois com
o botão esquerdo no botão Responder ao
remetente.
E) esquerdo do mouse no botão Propriedades e
depois com o botão direito no botão Encaminhar
ao remetente.

QUESTÃO 20 – O botão
A)
B)
C)
D)
E)

LEGISLAÇÃO
Para responder às questões 21 a 27, considere a Lei
Municipal nº 831, de 06.09.2006, que representa o
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município de Nova Roma do Sul.
QUESTÃO 21 – De acordo com o artigo 14 do
referido regime, a aceitação expressa das
atribuições, deveres e responsabilidades inerentes
ao cargo público, com o compromisso de bem servir,
formalizada com a assinatura de termo pelo
nomeado e pela autoridade competente, se
denomina
A)
B)
C)
D)
E)

efetividade.
posse.
admissão.
nomeação.
estabilidade.

serve para

editar lista de servidores de e-mail confiáveis.
editar lista de servidores de e-mail não confiáveis.
adicionar remetentes confiáveis.
adicionar contatos.
adicionar contas de e-mail.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 22 – Com base no referido regime,
assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as
afirmativas que seguem, relacionadas ao capítulo –
Do Provimento:
( ) O servidor nomeado para o cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público adquire
estabilidade após 02 (dois) anos de exercício
efetivo.
( ) O servidor estável perderá o cargo, entre outras
hipóteses, mediante processo administrativo em
que lhe seja assegurada ampla defesa.
( ) O estagiário não fica obrigado, quando
convocado, a participar de todo e qualquer curso
específico referente às atividades de seu cargo.
( ) O servidor não aprovado no estágio probatório
será exonerado ou, se estável, reconduzido ao
cargo anteriormente ocupado, observadas as
disposições pertinentes.
( ) Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado
insatisfatório, por três avaliações consecutivas,
será processada a exoneração do servidor.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

F – V – F – V – V.
V – F – V – F – F.
F – V – V – F – V.
F – V – F – V – F.
V – F – V – V – F.

QUESTÃO 24 – Segundo o artigo 69 do referido
regime, o servidor perderá:
I. A remuneração dos dias que faltar ao serviço,
bem como dos dias de repouso da respectiva
semana, sem prejuízo da penalidade disciplinar
cabível.
II. A parcela da remuneração diária, proporcional
aos atrasos, ausências e saídas antecipadas,
iguais ou superiores a trinta minutos, sem
prejuízo da penalidade disciplinar cabível.
III. A totalidade da remuneração, na hipótese da
penalidade ser convertida em multa nos termos
das disposições do regime disciplinar.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 25 – Segundo o artigo 144 do referido
regime, entre outras hipóteses, será aplicada ao
servidor a pena de demissão nos casos de:
I. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do
patrimônio municipal.
II. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou
funções.
III. Incontinência pública e conduta escandalosa.
IV. Aplicação irregular de dinheiro público.

QUESTÃO 23 – O artigo 63 estabelece que “Nos
serviços públicos ininterruptos, poderá ser
exigido o trabalho nos dias feriados civis e
religiosos, hipótese em que as horas trabalhadas
serão pagas com acréscimo de ___________ ,
salvo a concessão de outro dia de folga
compensatória.”

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

Marque a alternativa que completa corretamente a
lacuna do trecho acima.
A)
B)
C)
D)
E)

70% (setenta por cento)
80% (oitenta por cento)
90% (noventa por cento)
100% (cem por cento)
150% (cento e cinquenta por cento)

QUESTÃO 26 – De acordo com o artigo 114 do
referido regime, sem qualquer prejuízo, entre outros
casos, o servidor poderá ausentar-se do serviço nas
seguintes circunstâncias:
I. Até três dias, para se alistar como eleitor.
II. Até três dias consecutivos, por motivo de
falecimento de avô ou avó.
III. Até cinco dias consecutivos, por motivo de
casamento.
IV. Até cinco dias consecutivos por motivo de
nascimento do filho para o pai, a contar da data
do evento.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Execução: Fundatec
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Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.
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QUESTÃO 27 – A remoção é uma das mutações
funcionais de que trata o título III.
São disposições relacionadas à remoção, EXCETO:
A) A remoção é o deslocamento do servidor público
de uma para outra repartição.
B) A remoção poderá ocorrer a pedido, atendida a
conveniência do serviço.
C) A remoção poderá ocorrer de ofício, no interesse
da administração.
D) A remoção será aplicada como penalidade, nos
casos previstos no regime disciplinar.
E) A remoção por permuta será precedida de
requerimento firmado por ambos os interessados.

Para responder às questões 28 a 30, considere a
Lei Orgânica do Município de Nova Roma do Sul.

QUESTÃO 30 – De acordo com a referida Lei, a
autonomia do Município de Nova Roma do Sul se
expressa por:
I. Eleição direta dos Vereadores.
II. Eleição direta do Prefeito e Vice-Prefeito.
III. Administração própria, no que seja do seu
interesse local.
IV. Decretação e arrecadação dos tributos de sua
competência e aplicação de suas receitas.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e III.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 28 – O artigo 91 da referida Lei
estabelece que “A Prefeitura e a Câmara deverão
fornecer a qualquer interessado, no prazo de
___________ dias, certidões de atos, contratos e
decisões, desde que requeridas para fim de direito
determinado, sob pena de responsabilidade de
autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua
expedição.”
Marque a alternativa que completa corretamente a
lacuna do trecho acima.
A)
B)
C)
D)
E)

8 (oito)
9 (nove)
10 (dez)
12 (doze)
15 (quinze)

QUESTÃO 29 – O artigo 18 da referida Lei
estabelece que ao Município compete, entre outras,
as seguintes atribuições:
I. Organizar-se juridicamente, expedir leis, atos e
medidas de seu exclusivo interesse.
II. Organizar o quadro e estabelecer o regime
jurídico único de seus servidores, atendidas as
disposições da legislação.
III. Estabelecer e impor penalidades por infração de
suas leis e regulamentos.
IV. Legislar sobre o trânsito e transporte.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e II.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

Execução: Fundatec
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – A anemia é um distúrbio resultante
da redução da quantidade normal das células
vermelhas do sangue (hemácias) e da concentração
de hemoglobina. São ações de enfermagem junto à
pessoa anêmica, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Monitorizar os sinais vitais.
Elevar a cabeceira do leito em caso de dispneia.
Administrar oxigenoterapia quando necessário.
Observar e relatar sinais e sintomas de retenção
hídrica (edema periférico, distensão das veias do
pescoço, cansaço aos esforços e queda da
pressão arterial).
E) Orientar o aumento das atividades físicas,
independente da ocorrência de alterações como
taquicardia e aumento do débito cardíaco, uma
vez que exercícios auxiliariam na recuperação
plena do usuário.

QUESTÃO 32 – Sobre o material do Ministério da
Saúde que trata da atenção à saúde da pessoa idosa
e envelhecimento, analise as seguintes afirmativas:
I. A população idosa brasileira teve importantes
conquistas nas duas últimas décadas. O marco
no processo de garantia dos direitos desse
segmento populacional é a Lei nº 10.741, de 1º
de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do
Idoso. Instrumento legal que vem servindo como
referência central para o movimento social na
área, o Estatuto serve como guia essencial para
que as políticas públicas sejam cada vez mais
adequadas ao processo de ressignificação da
velhice.
II. Segundo projeções estatísticas da Organização
Mundial de Saúde – OMS, no período de 1950 a
2025, o grupo de idosos no país deverá ter
aumentado em quinze vezes, enquanto a
população total em cinco. Assim, o Brasil
ocupará o segundo lugar quanto ao contingente
de idosos, alcançando, em 2025, cerca de 32
milhões de pessoas com 60 anos ou mais de
idade.
III. Os agravos decorrentes das doenças crônicas
não transmissíveis têm sido as principais causas
de óbito na população idosa, seguindo uma
tendência mundial.
Quais estão INCORRETAS?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 33 – Sobre o material do Ministério da
Saúde “Saúde da criança: acompanhamento ao
crescimento e do desenvolvimento infantil”, analise as
seguintes afirmativas:
I. O crescimento e o desenvolvimento são eixos
referenciais para todas as atividades de atenção
à criança e ao adolescente sob os aspectos
biológico, afetivo, psíquico e social.
II. O crescimento é um processo biológico, de
multiplicação e aumento do tamanho celular,
expresso pelo aumento do tamanho corporal.
Todo indivíduo nasce com um potencial genético
de crescimento, que pode ou não ser atingido,
dependendo das condições de vida a que esteja
submetido desde a concepção até a idade
adulta.
III. Os bebês de baixo peso ao nascer podem ser
apenas bebês prematuros, assim classificados
porque não completaram seu tempo normal de
gestação e, portanto, de seu crescimento
intrauterino, sendo chamados de bebês com
peso adequado para a idade gestacional (AIG).
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

QUESTÃO 34 – A higienização das mãos é
reconhecida, mundialmente, como uma medida
primária, mas muito importante no controle de
infecções relacionadas à assistência à saúde. Sobre
esse tema, assinale a afirmativa INCORRETA:
A) O controle de infecções nos serviços de saúde,
incluindo as práticas da higienização das mãos,
além de atender às exigências legais e éticas,
concorre também para melhoria da qualidade no
atendimento e na assistência ao paciente.
B) A contaminação das mãos dos profissionais de
saúde somente ocorre durante o contato direto
com o paciente.
C) Na
epidemiologia
da
transmissão
de
microrganismos multirresistentes, as mãos dos
profissionais de saúde constituem a principal
ponte entre o paciente colonizado e aquele que
anteriormente não tinha tal status.
D) Nos serviços de saúde, recomenda-se o uso de
sabonete líquido, tipo refil, devido ao menor risco
de contaminação do produto.
E) Na aquisição de produtos destinados à
higienização das mãos, deve-se verificar se estes
estão registrados na Anvisa/MS, atendendo às
exigências específicas para cada produto.
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QUESTÃO 35 – Sobre a temática das disfunções
cardiocirculatórias,
assinale
a
alternativa
INCORRETA:
A) Tais disfunções, quando não controladas, geram
complicações e se transformam nas principais
causas de morte no Brasil e no mundo.
B) A história familiar, a idade, o sexo e a raça,
associados a fatores de risco relacionados ao
estilo de vida das pessoas, como dieta rica em sal,
gordura, carboidratos, uso do álcool, do fumo e de
outras drogas, bem como o estresse da vida
moderna, poderão propiciar o aparecimento de
doenças crônico-degenerativas.
C) A base da formação das doenças crônicodegenerativas, ligadas às disfunções circulatórias,
tem como ponto inicial as alterações dos vasos
sanguíneos.
D) O local mais comum de verificação da pressão
arterial, importante procedimento para detecção
de alterações cardiocirculatórias, é no braço,
usando como ponto de ausculta a artéria braquial.
O equipamento utilizado é o esfigmomanômetro e,
para auscultar os batimentos, usa-se o
estetoscópio.
E) Os programas educacionais e de assistência ao
hipertenso não têm obtido resultados satisfatórios,
impossibilitando um controle adequado apenas em
nível ambulatorial.

QUESTÃO 36 – Marque a alternativa que NÃO
corresponde a uma ação de enfermagem adequada
junto ao cliente com pneumonia:
A) Incentivar a tosse.
B) Fornecer nebulização periódica e drenagem
postural conforme indicado.
C) Incentivar exercícios respiratórios gradativos,
independente da condição física do cliente.
D) Realizar mudanças de decúbito com intervalos
regulares.
E) Avaliar diariamente características do escarro e do
padrão respiratório.

QUESTÃO 37 – Sobre as disfunções digestórias,
analise as seguintes afirmativas:
I. A gastrite é um distúrbio inflamatório da mucosa
gástrica. Seu aparecimento ocorre de forma
súbita, podendo ser de curta duração, tornar-se
crônica ou ainda evoluir para uma úlcera.
II. Tanto as úlceras duodenais quanto as gástricas
resultam da interação de fatores genéticos,
ambientais
(fumo,
álcool,
café,
ácido
acetilsalicílico, presença da bactéria Helicobacter
pylori) e de fatores emocionais (estresse,
emoções, ansiedade, manifestações da vida
afetiva).
III. Na úlcera gástrica, a dor inicia-se no epigástrio e
irradia-se para o rebordo costal. A presença do
alimento no estômago causa a dor, enquanto os
vômitos podem aliviá-la.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 38 – Analise as seguintes afirmativas
sobre Diabetes Mellitus:
I. De um modo geral, as pessoas com diabetes do
Tipo 2 são magras e não possuem história
familiar da doença. Vão depender do uso de
insulina por toda a vida, além de terem que
efetuar controle da dieta e praticar uma atividade
física.
II. Acredita-se que o Brasil possua hoje cerca de
cinco milhões de pessoas com diabetes e que
dentro de mais dez anos este número terá
dobrado.
III. O Diabetes do Tipo 2 manifesta-se de maneira
mais abrupta e atinge principalmente crianças e
adolescentes, o que não exclui a possibilidade
de afetar adultos em qualquer idade. São
frequentes os casos em que o diagnóstico é feito
durante uma internação com quadro de
cetoacidose.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Execução: Fundatec

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.
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QUESTÃO 39 – Analise as seguintes afirmativas
sobre Hipotireoidismo e Hipertireoidismo:
I. A tireoide é uma glândula responsável pela
produção de três importantes hormônios:
triiodotironina (T3), tiroxina (T4) e calcitonina,
cujo funcionamento inadequado pode acarretar
ao indivíduo complicações que interferem em
sua qualidade de vida e no desenvolvimento
satisfatório de seu organismo.
II. O Hipotireoidismo é um distúrbio que pode
ocorrer em todas as idades, mas que aparece
com maior frequência na faixa etária que vai dos
40 aos 60 anos, numa proporção de 4 mulheres
para cada homem, caracterizando-se pela
produção reduzida dos hormônios tireoideanos.
III. O Hipotireoidismo é um distúrbio que pode
ocorrer em todas as idades, sendo, entretanto,
raro em crianças com menos de 10 anos,
atingindo sua frequência máxima após os 40
anos.
Quais estão INCORRETAS?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 40 – As pessoas que apresentam
distúrbios de eliminação urinária necessitam de ajuda,
compreensão e sensibilidade. Os profissionais de
enfermagem devem auxiliá-las a enfrentar o mal-estar
e os problemas relacionados a sua autoimagem, bem
como ajudá-las a estimular a excreção normal, a fim
de assegurar a saúde e o seu bem-estar. Sobre este
tema, analise as seguintes afirmativas:
I. A incontinência urinária é um problema
caracterizado pela incapacidade da bexiga de se
esvaziar completamente. A urina acumula-se no
interior da bexiga, distendendo as paredes da
mesma e causando sensação de peso, de
desconforto e sensibilidade dolorosa à palpação
da região suprapúbica, além de irritabilidade e
sudorese.
II. As mulheres são mais atingidas pelas cistites
que os homens, tendo em vista o tamanho da
uretra feminina, menor do que a masculina, e
sua proximidade do ânus. Na maioria dos casos,
a cistite nas mulheres é causada por Escherichia
coli.
III. As manifestações clínicas da urolitíase são muito
variáveis. Podem aparecer na forma indolor, ou
em crises de cólicas renais caracterizadas por
dor intensa e profunda na região lombar (região
do dorso entre o tórax e a pelve), eliminação de
urina com sangue e pus, associadas à distensão
abdominal, diarreia, náuseas e vômitos, devido à
proximidade dos rins com o sistema digestório,
levando a alterações em seu funcionamento.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Execução: Fundatec

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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