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Leia o Texto 

                             INCOMPLETUDE HUMANA E SABER RELATIVO 

O nosso planeta é habitado por seres inacabados. Os animais ditos irracionais, os vegetais e até 

mesmo os seres humanos são inacabados. Entretanto, há algo que diferencia o homem dos 

demais seres terrestres. Ainda que inacabado, ele tem consciência – ou ao menos capacidade 

para ter consciência – de que é um ser inacabado. É essa consciência que leva à necessidade da 

educação. Nesse ponto, Freire revela o seu lado religioso ao afirmar em Educação e mudança 

que “o homem, por ser inacabado, incompleto, não sabe de maneira absoluta. Somente Deus 

sabe de maneira absoluta” (1979, p. 28). 

Apesar de reconhecer a incompletude humana, é preciso frisar que, para Freire, assim como não 

existe um ser humano completo, terminado, também não existe um indivíduo completamente 

ignorante (ignorante absoluto). Isso acontece porque o saber é relativo. Logo, mesmo aqueles 

que jamais frequentaram uma academia ou uma simples sala de aula detêm um saber que pode 

não estar inserido no repertório de conhecimento de um acadêmico respeitado. Um exemplo 

claro de tal assertiva pode ser visto no meio rural, entre camponeses: eles certamente sabem 

mais sobre temas relativos a colheitas do que grande parte dos intelectuais urbanos. 

A isso se deve a importância da humildade no ato de ensinar. Humildade que, aliás, é uma das 

exigências mestras no método de Paulo Freire. O que é naturalmente justo, na medida em que o 

educador reconhece que sua contribuição, no ato do ensino, refere-se a um saber relativo detido 

pelo discente, que pode não ser conhecido pelo próprio educador. O fato é que, dependendo de 

sua postura, o educando pode aprender tanto quanto contribuir com o docente no ato de ensinar. 

(...) 
Tiago Eloy Zaidan. Paulo Freire e a busca por uma sociedade igualitária. In: Pátio 

Revista Pedagógica, anoXIII, no 50, maio/junho 2009. p. 60 – 62 (com adaptações) 

 
1- O texto acima aborda Paulo Freire e sua relação com a educação. Do ponto de vista da 

composição e organização das ideias é um texto que:  

a) noticia fatos da realidade.    b) relata a relação Deus e os homens. 

c) descreve espaço rural e urbano.                       d) avalia e interpreta um tema abstrato.  

 

2- Observe a passagem “É essa consciência que leva a necessidade da educação.”. O evento 

logicamente anterior que serve de fundamento à necessidade da educação é: 

a) a consciência de que o homem é um ser incompleto.  

b) o fato de o planeta ser habitado por seres inanimados e inacabados. 

c) o fato de o homem acreditar que Deus é o senhor absoluto.  

d) de o homem não ter consciência de sua imaturidade. 

 

3- Ao final da leitura, conclui-se que o professor precisa ter: 

a) a consciência de ser completo.   

b) a capacidade de não ser ignorante. 

c) a atitude de humildade.    

d) conhecimento da vida pessoal do aluno.  
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    COMO COMECEI A ESCREVER 

Carlos Drummond de Andrade 

Aí por volta de 1910 não havia rádio nem televisão, e o cinema chegava ao interior do 

Brasil uma vez por semana, aos domingos. As notícias do mundo vinham pelo jornal, três dias 

depois de publicadas no Rio de Janeiro. Se chovia a potes, a mala do correio aparecia ensopada, 

uns sete dias mais tarde. Não dava para ler o jornal transformado em mingau. 

Papai era assinante da Gazeta de Notícias, e antes de aprender a ler eu me sentia 

fascinado pelas gravuras coloridas do suplemento de domingo. Tentava decifrar o mistério das 

letras em redor das figuras e mamãe me ajudava nisso. Quando fui para a escola pública, já 

tinha a noção vaga de um universo de palavras que era preciso conquistar. 

Durante o curso, minhas professoras costumavam passar exercícios de redação. Cada 

um de nós tinha de escrever uma carta a alguém, narrar um certo passeio, coisas assim. Criei 

gosto por esse dever, que me permitia aplicar para determinado fim o conhecimento que ia 

adquirindo do poder de expressão contido nos sinais reunidos em palavras. Depois, já rapaz, tive 

a sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever. 

Então, começou uma fase muito boa de troca de experiências e impressões. Na mesa do 

café-sentado (pois tomava-se café sentado nos bares, e podia-se conversar horas e horas sem 

incomodar nem ser incomodado) eu tirava do bolso o que escrevera durante o dia, e meus 

colegas criticavam. Eles sacavam também seus escritos, e eu tomava parte nos comentários. 

Tudo com naturalidade e franqueza. Aprendi muito com amigos, e tenho pena dos jovens de 

hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica. 

 
4- “Aí por volta de 1910 não havia rádio nem televisão”. Uma forma gramaticalmente 

ERRADA dessa mesma frase é: 

a) Aí por volta de 1910, não havia rádio ou televisão.  

b) Não havia rádio nem televisão, aí por volta de 1910. 

c) Nem rádio nem televisão haviam, aí por volta de 1910.   

d) Aí por volta de 1910, nem rádio nem televisão havia. 

 

5- “As notícias do mundo vinham pelo jornal, três dias depois de publicadas no Rio de Janeiro”. 

Uma informação CORRETA a partir do que é lido nesse segmento do texto, é: 

a) só após três dias de sua publicação, os jornais cariocas chegavam ao interior. 

b) os jornais do interior copiavam as notícias dos jornais do Rio, publicadas três dias antes. 

c) os jornais do interior levavam três dias para republicar as notícias já publicadas no Rio de 

Janeiro. 

d) as notícias dos jornais do interior eram sempre atrasadas, devido à falta de comunicação com 

o Rio de Janeiro. 

 

6- Nesse texto, Carlos Drummond de Andrade nos relata como começou a escrever. Um fator 

que em nada contribuiu para que ele se tornasse um escritor é: 

a) o auxílio familiar que alimentava seu interesse.   

b) a falta de jornais atualizados no interior do Brasil. 

c) a fascinação natural pelo universo das palavras.   

d) as atividades escolares de redação. 

 

7- Há substituição INADEQUADA do segmento destacado em: 

a) “tenho pena dos jovens DE HOJE” – atuais.    

b) “a mala DO CORREIO aparecia ensopada” – postal. 

c) “Tudo COM NATURALIDADE e franqueza” – naturalmente. 

d) “gravuras coloridas DO SUPLEMENTO de domingo” – suplementares. 

 

8- Assinale a alternativa em que a passagem da voz ativa para a voz passiva está CORRETA. 

a) “Muitos previram o fim do mundo...” / O fim do mundo tinha sido previsto. 

b) “...o alarmismo vem de ambientalistas...” / O alarmismo vem vindo de ambientalistas. 
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c) “...defende-se o estancamento da expansão...” / Tem sido defendido o estancamento da 

expansão. 

d) “...seus membros desprezaram o talento” / O talento foi desprezado pelos seus membros. 

 

Leia o texto 

A linha férrea corre no lado oposto. Aquele liame do progresso passa, porém, por ali, inútil, 

sem atenuar sequer o caráter genuinamente roceiro do arraial. Salta-se do trem; transpõe-se 

poucas centenas de metros entre casas deprimidas; e topa-se para logo, à fímbria da praça – o 

sertão... Está-se no ponto de tangência de duas sociedades, de todo alheias uma à outra. O 

vaqueiro encourado emerge da caatinga, rompe entre a casaria desgraciosa, e estaca o 

campeão junto aos trilhos, em que passam, vertiginosamente, os patrícios do litoral, que o não 

conhecem.” 
Os Sertões, de Euclides da Cunha 

 
9- A construção inicial “A linha férrea corre do lado oposto. Aquele liame do progresso passa 

(...)” tem o sentido de: 

a) Que a linha férrea está trazendo trabalho para o sertão. 

b) Que a linha férrea une as partes do sertão para o desenvolvimento. 

c) Que o sertão desaparece, depois da chegada da linha férrea. 

d) Que o sertão modifica-se muito com a linha férrea. 

 

10- O trecho AFIRMA que: 

a) Pode-se ver que a linha férrea não interfere nas coisas do sertão. 

b) O vaqueiro, provavelmente, deixará seu ofício para ser trabalhador da estrada de ferro. 

c) O litoral do sertão também está sendo cortado pela linha férrea. 

d) A linha férrea muda, instantaneamente, todas as características do sertão. 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS 

 

 

11- Ana foi comprar revistas a R$ 8,00 cada e cadernos a R$ 12,00 cada um, num total 

de R$ 1.560,00. Quando ela voltou, trouxe de troco R$ 120,00 pois as revistas estavam 

custando R$ 1,00 a mais e que os cadernos estavam em oferta custando R$ 2,00 a 

menos. Quantas revistas e quantos cadernos respectivamente Ana comprou? 

a) 45 e 100.  b) 42 e 102.  c) 75 e 80.  d) 60 e 90. 

 

12 – Fátima aplicou R$ 600.000,00 em um banco para viver dos juros de 7,75% ao ano. 

Qual é a quantia que ele pode gastar mensalmente, sem diminuir o seu capital? 

a) R$ 4.650,00. b) R$ 6.125,00. c) R$ 3.875,00. d) R$ 5.450,00. 

 

13- Em determinado processo seletivo com 6729 candidatos, houve uma reprovação de 

937 deles, qual o percentual de reprovação apurada? 

a) 13,924%  b) 13,788%  c) 12,924%  d) 10,924% 

 

14- O peso de Maria e Joana somam 62 quilos. Se o peso de Maria é igual ao dobro do 

peso de Joana acrescida de 8 quilos, logo podemos concluir que o peso de Maria é: 

a) 32   b) 22   c) 12   d) 18 

 

15 - Se um carro faz 12,5 Km por litro de gasolina, quantos litros de gasolina ele 

consome para rodar 100 Km ? 

a) 8 litros  b) 10 litros  c) 12 litros  d) 16 litros 
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16- Uma máquina que fazia 80 cópias por minuto foi substituída por outra que é 30% 

mais veloz. A quantidade de cópias que a nova máquina faz em 30 segundos é de: 

a) 60   b) 52   c) 50   d) 46 

17- Os 78 sócios de um clube compareceram a uma assembleia para eleger o presidente 

do clube. Havia dois concorrentes ao cargo de presidente. Feita a apuração, constatou-se 

que houve 14 votos em branco e o vencedor obteve 18 votos a mais que o seu oponente. 

Assim, o segundo colocado teve apenas: 

a) 21 votos  b)23 votos  c)25 votos  d)27 votos 

 

18- André, Bruno e Caio tinham uma sociedade de figurinhas e cada um era dono de 

uma certa quantidade. Durante o recreio, André conseguiu ganhar 20 figurinhas em um 

jogo, porém Bruno perdeu 11. O número de figurinhas que Caio precisa ganhar para que 

eles fiquem com 14 a mais do que tinham antes do recreio é: 

a) 14   b) 11   c) 5   d) 4 

 

19- Antes mesmo de estudar o posicionamento das ruas, a Prefeitura decidiu construir 

uma praça de formato retangular. Ao estudá-lo, contudo, observou-se que a forma 

retangular e o perímetro da praça original poderiam ser mantidos, mas com o aumento 

de 40% na largura e a redução de 20% no comprimento. Sendo assim, a largura da praça 

era originalmente igual ao(à): 

a) seu comprimento.   b) terça parte do comprimento. 

c) metade do comprimento.  d) dobro do comprimento. 

 

20- Para se deslocar de sua casa para o trabalho, Ana Rayssa utiliza todo dia 4 

passagens de ônibus: duas para ir para o trabalho e duas para voltar para casa. O preço 

da passagem de ônibus vale R$ 1,70. Sabendo que Ana Rayssa trabalha durante uma 

semana regular de segunda-feira à sexta-feira, quanto ela gasta com passagens de ônibus 

ao longo dessa semana de trabalho? 

a) R$ 47,60.  b) R$ 34,00.  c) R$ 27,60.  d) R$ 20,00.  

 

 

PROVA DE NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

21-Com relação aos princípios a serem obedecidos pela Administração Pública, um 

exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento às 

necessidades da comunidade e de seus membros. Este verdadeiro dever da boa 

administração constitui o princípio da: 

a) impessoalidade.          b)moralidade.     c) eficiência. d) publicidade. 

 

22- Sobre o provimento de cargo no serviço público, assinale a alternativa CORRETA. 

a)  Provimento é o ato pelo qual se efetua a ascensão do titular do cargo público. 

b) Provimento originário é o que se faz através da nomeação, que pressupõe a 

inexistência de vinculação entre a situação de serviço anterior do nomeado e o 

preenchimento do cargo. 

c) Provimento por derivação vertical é a passagem de um cargo para outro, com 

elevação hierárquica, mesmo que em outra carreira. 

d) Provimento sem elevação funcional, mas com elevação hierárquica e de grau, é 

denominado de transferência. 
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23- No tocante ao servidor público, compreende-se REVERSÃO como: 

a) a recondução do servidor ao mesmo cargo de que fora demitido, com o pagamento 

integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastado, uma vez 

reconhecida a ilegalidade da demissão em decisão judicial ou administrativa. 

b) o ato administrativo através do qual o servidor é destituído do cargo, emprego ou 

função. 

c) o retorno do inativo ao serviço, em face de cessação dos motivos que autorizaram a 

aposentadoria por invalidez. 

d) o retorno obrigatório à atividade do servidor em disponibilidade, em cargo de 

atribuições e remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado. 

 

24- NÃO consta das proibições legais impostas ao servidor público: 

a) recusar fé a documento público. 

b) manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, 

companheiro ou parente, até segundo grau civil. 

c) utilizar pessoal ou recursos materiais do órgão em serviços ou atividades particulares. 

d) filiar-se a associação sindical ou partido político. 

 

25- É ato administrativo enunciativo, apenas: 

a) atestado.  b) homologação.  c) autorização.  d) contrato. 

 

26 - Caso o servidor tenha demonstrado, durante o estágio probatório, sua inaptidão 

para o exercício da função pública, cabe à Administração: 

a) colocá-lo em disponibilidade. 

b) exonerá-lo, após apuração de sua capacidade. 

c) remanejá-lo para outro cargo de mesmo nível e com a mesma remuneração. 

d) demiti-lo, após conclusão de inquérito administrativo. 

 

27- A lei determina que “ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, 

na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de 

valor”: 

a) permanente.  b) especializado. c) primário. d) informativo 

 

28- Os contratos celebrados pela Administração Pública para a aquisição de bens e 

serviços comuns serão precedidos prioritariamente por: 

a) Licitação pública nas modalidades de pregão e Tomada de Preços, preferencialmente. 

b) Envio de Currículo e lista de preços. 

c) Participação de Concurso público empresarial. 

d) Negociação pessoal entre empresa privada e pública. 

 

29- Qual item abaixo não faz parte dos requisitos básicos para investidura em cargo 

público? 

 

a) Nacionalidade brasileira. 

b) Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 

c) Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 

d) Idade mínima de 17 anos. 
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30- A administração se caracteriza como uma atividade meio; não é um fim em si 

mesmo. Administrar diz respeito ao desempenho da organização como um todo, em um 

determinado contexto. Portanto, podemos dizer que: 

 

a) A administração trata do modo como as pessoas eficientes conseguem gerar riqueza a 

partir de recursos escassos e como as organizações se relacionam entre si formando o 

que chamamos de ambiente organizacional. 

b) A administração trata, desde seus primórdios, de organizar o trabalho de forma 

racional. A partir do final do século XIX, começa a adquirir o status de ciência, com as 

tentativas de aplicação de métodos científicos ao estudo e aprimoramento do trabalho, 

assim como ao desempenho do trabalhador. 

c) A administração é o resultado do conjunto de políticas organizacionais, cultura, 

técnicas administrativas, gestão de pessoas, interação social, planejamento, finanças, 

marketing, gestão participativa e responsabilidade fiscal e social. 

d) A administração, segundo Peter Drucker, trata de ativaras pessoas para atingir os 

objetivos propostos e proporcionar o sentido de missão para a organização, deforma 

sistemática e científica. 

 

 

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

 

31- Sobre a utilização do atalho “ctrl+k” no navegador Internet Explorer, na versão 8.x, 

no sistema operacional Windows XP, assinale a alternativa CORRETA. 

Obs: Utilizando instalação padrão (Português Brasil). A utilização do caractere + é 

usada apenas para interpretação. 

a) Irá duplicar a guia atual em uma nova guia, ou seja, irá abrir o endereço da guia atual 

na nova guia. 

b) Disponibiliza uma janela com um campo para informar um novo endereço URL para 

ser redirecionado. 

c) Restaura a janela do navegador retornando ao tamanho definido antes de maximizar. 

d) Irá imprimir a página atual ou o quadro ativo. 

 

32- No Microsoft Word é possível automatizar tarefas que são utilizadas com 

frequência, agrupando uma série de comandos e instruções como se fosse um único 

comando, conhecido como: 

a) Hiperlink.   b) Índice.  c) Legenda.  d) Macro. 

 

33-No correio eletrônico sempre que quisermos enviar uma cópia da mensagem para 

alguém, sem que os destinatários saibam disto, usamos tipicamente o campo: 

a) Assunto.   b) Para.  c) Cco.  d) Cc. 

 

34- Assinale a alternativa FALSA: 

 

a) Durante seu tempo de vida, um processo fica limitado a um domínio de proteção não 

podendo ser autorizado a comutar de um domínio para outro. 

b) Um direito de acesso é a permissão para executar uma operação sobre um objeto. 

c) Um domínio possui um conjunto de direitos de acesso. 

d) Os processos são executados em domínios e podem utilizar qualquer um dos direitos 

de acesso do domínio para acessar e manipular objetos. 
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35- O ícone exibido a seguir foi retirado do grupo Fonte da guia Página Inicial do MS-

PowerPoint 2010, em sua configuração padrão. 

 
O ícone exibido permite: 

a) acionar o antivírus no slide atual.  b) ajustar o espaçamento entre caracteres. 

c) acionar o antivírus em todos os slides. d) centralizar os objetos do slide. 

 

36-No Microsoft Office Excel 2003, é INCORRETO afirmar que: 

a) a Auto soma exibe a soma das células selecionadas. 

b) a função Classificar permite classificar os dados em ordem crescente ou decrescente. 

c) a função Localizar permite localizar, simultaneamente, um texto em todos os 

documentos Microsoft Office que estejam abertos no seu computador. 

d) a combinação de teclas CTRL + V corresponde à função Colar. 

 

37- Por meio da URL www.google.com.br em um navegador da Internet, temos acesso 

a: 

a) ferramentas que podem facilitar a busca por informações na Internet. 

b) uma enciclopédia multilíngue online, livre e colaborativa, escrita internacionalmente 

por várias pessoas voluntárias. 

c) uma página cujo principal objetivo é realizar a tradução automática de textos. 

d) uma loja virtual focada na venda de livros e brinquedos importados. 

 

38- Um usuário do Word 2000, com suas configurações padrões, deseja configurar o 

mesmo tipo de fonte, borda, alinhamento e espaçamento, antes e após cada parágrafo, 

para todos os parágrafos do seu documento. Qual recurso ele deve utilizar para definir 

todo esse conjunto de formatações? 

a) Layout    b) Estilo c) Colunas   d) Cabeçalho e rodapé 

 

39- Considere as alternativas: 

I- Firewall é um tipo de dispositivo em uma rede de computadores que tem por objetivo 

aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede. 

II- Backup é um exemplo de dispositivo de segurança presente em no-breaks que 

mantém a rede em funcionamento mesmo em caso de queda de energia. 

III- Backup é um programa automático que recolhe informações sobre o uso do 

computador e transmite-as a uma entidade externa, sem o seu conhecimento nem o seu 

consentimento. 

 

Está CORRETA: 

a) I  b) II  c)III  d)II e III 

 

40- Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Backup é um antivírus que bloqueia o acesso de certos sites ao computador.  

b) Backup é a cópia de dados de um dispositivo de armazenamento a outro para que 

possa ser restaurado em caso da perda dos dados originais, o que pode envolver 

apagamentos acidentais ou corrupção de dados. 

c) Backup é o envio de dados do computador para um pendrive. 

d) Todas as alternativas estão incorretas. 
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PROVA DE ATUALIDADES 

 

 

41- A Fundação Nobel anunciou entre os dias 7 e 14 de outubro de 2013 os ganhadores 

do Prêmio Nobel deste ano. As condecorações são concedidas em 6 áreas do 

conhecimento: Medicina ou Fisiologia, Física, Química, Literatura, Paz e Ciências 

Econômicas, lembrando que este último se trata na realidade do Prêmio do Banco 

Central da Suécia em Memória de Alfred Nobel, visto que não havia nenhuma menção a 

este prêmio no testamento de Alfred Nobel que deu origem à premiação. Alfred Nobel, 

químico, industrial sueco e inventor da dinamite, desaprovava o uso de sua invenção em 

aplicações militares. Ao ser denominado em um jornal francês como “o mercador da 

morte”, ele modificou seu testamento, deixando instruções para que sua fortuna fosse 

distribuída para aqueles que servissem ao bem da humanidade. Apesar de nenhum 

brasileiro ter conquistado o prêmio, alguns pesquisadores e escritores brasileiros já 

foram cotados, como: 

 

a) Carlos Drummond de Andrade em literatura e Irmã Dulce e Orlando Villas-Boas para 

o Prêmio Nobel da Paz. 

b) Carlos Chagas para o prêmio em Medicina e Érico Veríssimo em literatura. 

c) Irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá para o Prêmio Nobel da Paz.  

d) Orlando Villas-Boas para o prêmio em Medicina e Érico Veríssimo em literatura. 

 

42- Tomando por base a invenção do sueco Alfred Nobel, podemos definir a dinamite, 

instrumento bastante usado por quadrilhas no assalto a bancos, como: 

a) um artefato explosivo à base de nitroglicerina, misturado com terra diatomácea 

(dióxido de silício em pó) ou com outro material absorvente, como serragem,argila, 

polpa de celulose ou pó de conchas, mais seguro que a pólvora e que a própria 

nitroglicerina em seu estado puro.  

b) um artefato explosivo à base gasolina misturado com terra diatomácea (dióxido de 

silício em pó) ou com outro material absorvente, como serragem, argila, polpa de 

celulose ou pó de conchas, mais seguro que a pólvora e que a própria nitroglicerina em 

seu estado puro.  

c) um explosivo lento de pouco poder de deflagração.  

d) um artefato explosivo à base de acetona e com muito poder de deflagração.  

 

43- Conforme Censo de 2010, Ipueiras tem: 

a) Aproximadamente 35.000 habitantes. b) Menos de 30.000 habitantes. 

c) Aproximadamente 38.000 habitantes. d) Aproximadamente 50.000 habitantes. 

 

44- A notícia de que foram utilizadas armas químicas por parte do exército da Síria, em 

21 de agosto de 2013, em Gouta, no subúrbio da capital Damasco, foi transmitida por 

diversos veículos de comunicação do mundo ocidental, aumentando o alerta sobre os 

conflitos armados que ocorrem no país. Diante do exposto, Barack Obama anunciou: 

a) a intenção de bombardear o país árabe, com o objetivo de ajudar o presidente sírio 

Bashar Al-Assad. 

b) a intenção de ignorar o acontecido e deixar os EUA fora do conflito. 

c) a intenção de ajudar Bashar Al-Assad a fugir da Síria. 

d) a intenção de bombardear o país árabe, com o objetivo de derrubar o presidente sírio 

Bashar Al-Assad, apontado como responsável pelo uso das bombas com gás sarín. 
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45-  

 
 

No primeiro semestre de 2013, uma série de manifestações populares ocorreu nas ruas 

de centenas de cidades brasileiras. Tendo inicialmente como foco de reivindicação a 

redução das tarifas do transporte coletivo, as manifestações ampliaram-se, ganhando um 

número imensamente maior de pessoas e também novas reivindicações. Fazendo uma 

retrospectiva histórica, podemos perceber na história brasileira que algumas 

manifestações conseguiram alcançar seus objetivos após reunirem milhares de pessoas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Em 1992, grandes manifestações ocorreram nas ruas do Brasil pedindo o 

impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Esses jovens ficaram 

conhecidos como “Caras Pintadas”. 

b) Em 1972, grandes manifestações ocorreram nas ruas do Brasil pedindo o 

impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Esses jovens ficaram 

conhecidos como “Caras Pintadas”. 

c) Campanha pelas “Diretas Já!”, iniciada a partir de 1993. 

d) Na década de 1980, o conturbado contexto político também gerou manifestações nas 

ruas. Durante o governo de João Goulart, havia uma intensa polarização política no 

Brasil entre os que apoiavam seu mandato de presidente e os que lutavam por sua saída. 

 

46- 

 
 

a) O valor estimado, no que tange aos investimentos aplicados às Olimpíadas, será em 

torno de R$ 25,9 bilhões. Valor este que poderia ser destinado ao suprimento de 

algumas necessidades básicas que o país atualmente necessita, tais como: saúde, 

educação, segurança, entre outras. 

b) A desvalorização do Real em relação ao Dólar é um fato preocupante.  

c) Vale ressaltar que grande parte da população brasileira na domina o inglês, o que 

ocasionaria um caos na comunicação. 

d) A quantidade de voluntários para trabalharem nos dois eventos está muito abaixo da 

quantidade estimada. 

 

47-O surgimento das Constituições marcou a transição do Estado absoluto para o 

Estado liberal. Elas possuem na sua gênese a reação ao autoritarismo e representaram 

uma proteção do indivíduo frente ao Estado. Na atualidade constitucional, à defesa dos 

indivíduos somaram-se questões sociais, econômicas e ambientais de grande 

Dentre os muitos pontos negativos protestados nas 

recentes manifestações populares acerca da Copa do 

Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, podemos 

CITAR: 
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complexidade que precisam ser enfrentadas e demandam importantes decisões que a 

todos afetam. Em 2013 o Brasil comemora _____ anos de sua atual Constituição. 

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna: 

 

a) 35   b) 25   c)15   d)50 

 

48- Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana 

na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, 

possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa 

ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social, 

construída por uma sociedade com base em valores: 

a) Físicos e Psicológicos  b) Históricos e Culturais 

c) Sociais e Indiciais   d) Civis e Militares 

 

49- Ceará vai receber 111 profissionais que atuarão em 49 municípios na 1ª fase do 

programa Mais Médicos, do Governo Federal. Serão 106 brasileiros e cinco com 

registro profissional fora do país. Nesta quinta-feira (22), em reunião com 

representantes das cidades inscritas no programa, o secretário de Gestão Estratégica e 

Participativa do Ministério da Saúde (MS), Luiz Odorico Andrade, definiu como se 

dará o acolhimento dos médicos nos municípios.  
Jornal Diário do Nordeste em 22/08/2013. 

 

Os médicos estrangeiros farão treinamento no Brasil de: 

a) saúde pública brasileira e língua portuguesa. 

b) saúde pública brasileira e língua inglesa. 

c) saúde pública e privada. 

d) saúde privada e língua portuguesa. 

 

50- No tocante ao custeio das despesas dos médicos inscritos no programa Mais 

Médicos, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Cabe ao governo federal providenciar o custeio da moradia e da alimentação dos 

médicos durante os três anos de participação no programa. 

b) Cabe aos gestores municipais providenciar o custeio da moradia e da alimentação dos 

médicos durante os três anos de participação no programa. 

c) Cabe ao governo estadual providenciar o custeio da moradia e da alimentação dos 

médicos durante os três anos de participação no programa. 

d) Cabe aos governos federal, estadual e municipal o custeio da moradia e da 

alimentação dos médicos durante os três anos de participação no programa. 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS SOBRE O SUS E CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
 

 

51 - O Sistema Único de Saúde é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de 

saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. De acordo 

com o exposto, analise as afirmativas e em seguida marque a alternativa CORRETA. 

 

I. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano são 

ações que fazem parte do campo de atuação do SUS. 
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II. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações 

e os serviços de saúde que lhes correspondam. 

III. As comissões intersetoriais terão a finalidade dearticular políticas e programas de 

interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas compreendidas no âmbito do SUS. 

 

a) Somente a afirmativa I está correta       b) Somente a afirmativa II está correta. 

c) Somente a afirmativa III está correta.   d)Somente as afirmativas I e II estão Corretas. 

 

52-São princípios organizacionais/operacionais do SUS: 

a) Descentralização, hierarquização e participação social. 

b) Integralidade, equidade e universalidade. 

c) Participação social, integralidade e resolutividade. 

d) Hierarquização, equidade e participação social. 

 

53-São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

a) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde 

b) a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e 

social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei. 

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. 

d) Todas as alternativas anteriores estão Corretas. 

 

 

54- Analise as assertivas: 

I-A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada exclusivamente 

pelo Poder Executivo. 

II- O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 

e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo. 

III- O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 

de Saúde. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) F-V-V  b)V-F-V  c)V-V-V  d) V-V-F 

 

55- Marque V para VERDADEIRO e F para FALSO: 

(   )  Os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde serão movimentados, em 

cada esfera de governo, sob a fiscalização do respectivo Conselho de Saúde, sem 

prejuízo da fiscalização exercida pelos órgãos do sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo e do Tribunal de Contas da União. 

(   ) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas 

nos planos de saúde, mesmo em situações emergenciais ou de calamidade pública, na 

área da saúde. 

www.pciconcursos.com.br



(  ) A União, por intermédio da direção nacional do SUS, incentivará os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios a adotarem política de recursos humanos caracterizada 

pelos elementos essenciais de motivação do pessoal da área da saúde, de sua valorização 

profissional e de remuneração adequada. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) V-V-V  b) V-F-V  c) F- F-V  d) V- V- F 

 

56- Sobre o Pacto Pela Viva, marque a alternativa INCORRETA: 

a) O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, 

expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de 

saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e 

municipais. 

b) O Pacto pela Vida Significa uma ação prioritária no campo da saúde que deverá ser 

executada com foco em resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos 

orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados. 

c) O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias 

federativas no sentido de reforçar o SUS como política de Estado mais do que política 

de governos; e de defender, vigorosamente, os princípios basilares dessa política 

pública, inscritos na Constituição Federal. 

d) O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, 

expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de 

saúde local de forma isolada e das prioridades definidas pelo governo municipal, uma 

vez que cada município tem sua realidade e seus problemas. 

 

57- Os recursos federais destinados ao custeio de ações e serviços de saúde passam a ser 

organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento. Esses blocos são 

constituídos por componentes, conforme as especificidades de suas ações e os serviços 

de saúde pactuados. Dessa forma, assinale a alternativa que apontam os blocos de 

financiamento: 

a) Atenção Básica; Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 

b)Saúde do Idoso; Vigilância em Saúde. 

c) Atenção Básica; Saúde da Criança e do Adolescente. 

d) Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; Saúde da Criança 

e do Adolescente e Saúde do Idoso. 

 

58-Ao longo da década de 1990, identificou-se a evolução de vários modelos de gestão. 

O avanço na consolidação do Sistema Único de Saúde se verifica no modelo segundo o 

qual: 

a) a gestão do sistema permanece com o Estado. 

b) a gerência das unidades é definida em parceria pelo gestor estadual e municipal. 

c) o sistema é organizado com base na hierarquia de ações e serviços de saúde. 

d) os municípios têm sua gestão fragmentada. 

 

59- Sobre o Pacto pela Saúde, podemos AFIRMAR que: 

a) Ocorreu em 2006 e é baseado em três aspectos: pacto pela vida, pacto pelos direitos 

dos usuários do SUS e pacto pela universalização do SUS. 

b) O pacto pela vida confirma e ratifica metas as erem atingidas no atendimento de 

média e alta complexidade. 
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c) O Pacto pela gestão do SUS valoriza a relação solidária entre os gestores, definindo 

as diretrizes e responsabilidades em cada eixo de ação como, descentralização, 

regionalização, financiamento do SUS dentre outros aspectos. 

d) O pacto em defesa do SUS estipula metas quantitativas que devem ser alcançadas 

pelas equipes de saúde da família. 

 

60- O Sistema Único de Saúde-SUS objetiva: 

a) a restrição à identificação e divulgação dos fatores determinantes da saúde. 

b) a formulação de política de saúde destinada a promover mudanças escalonadas no 

campo econômico. 

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. 

d) o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde-SUS. 

 

61- A respeito do choque neurogênico, é CORRETO afirmar que: 

a) É devido à perda da inervação simpática, com a decorrente perda do tônus vascular e 

da estimulação cardíaca. 

b) Costuma cursar com bradicardia; quando associado a taquicardia, é porque ocorreu 

também perda significativa de sangue. 

c) Geralmente é devido a trauma grave de crânio. 

d) É devido a uma desproporção entre continente e o conteúdo, com contração 

significativa do continente. 
 

62- Um motorista de 52 anos de idade, sem cinto de segurança, sofre múltiplas fraturas 

de costelas bilaterais, resultando num tórax instável. Ao ser atendido na sala de trauma, 

ele está taquipnéico ( FR 34rpm), taquicárdico ( FC 126bpm ) e sudorético. A 

gasometria arterial revela pH 7.6, PO2 55, PCO2 61, SO2 75%. Neste caso, a conduta 

terapêutica inicial mais adequada é: 

a) Fixação cirúrgica de costelas e antibióticos. 

b) Imobilização da caixa torácica com sacos de areia e cateter epidural. 

c)Intubação endotraqueal e ventilação com pressão positiva. 

d) Bloqueio dos nervos intercostais e intubação. 

 

63- Paciente com empiema pleural submetido a drenagem em selo d´água, mantém 

quadro febril com radiografia de tórax sem melhora em relação ao exame inicial. A 

ultra-sonografia demonstrou presença de coleção multiloculada com septos grosseiros e 

conteúdo espesso. A conduta mais apropriada é: 

 

a)Toracotomia exploradora.   b) Nova drenagem pleural em selo d´água. 

c)Drenagem pleural aberta.   d) Pleuroscopia e nova drenagem. 

 

64- Com relação aos traumatismos torácicos, pode-se afirmar que: 

a) A ventilação com pressão positiva não deve ser utilizada, pois agrava a contusão 

pulmonar. 

b) A tração do segmento móvel constitui-se tratamento de escolhapara o tórax instável. 
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c) O tratamento da contusão pulmonar, no tórax instável, consiste na administração 

generosa de líquidos, analgesia e nebulização com pressão positiva. 

d) O tratamento da contusão pulmonar, no tórax instável, consiste na administração de 

diuréticos osmóticos e nebulização com pressão positiva. 

 

65- Paciente de 25 anos de idade, vítima de acidente automobilístico com colisão frontal 

e impacto contra o pára-brisa dianteiro, ao dar entrada no Serviço de Emergência 

apresenta intensa hemorragia nasal e oral, importante edema facial, fratura do arco 

mandibular e em franca insuficiência respiratória. O cirurgião de plantão deve intervir, 

imediatamente, com a seguinte manobra: 

a) Intubação orotraquial.   b) Intubação nasotraqueal. 

c)Cricotireoidotomia.              d) Traqueostomia convencional. 

 

 

66- O tratamento imediato a ser realizado na sala de emergência, em casos de 

traumatismos torácicos com tamponamento cardíaco, é: 

a) Esternotomia mediana.   b) Ligadura da carótida direita. 

c)Drenagem pleural em selo d´água.  d) Pericardiocentese. 

 

67- Das manobras abaixo-referidas, aquela que não é usada no exame semiótico da 

síndrome do desfiladeiro torácico é: 

a)De Adson.    b) Da compressão carotidiana. 

c)Do escaleno.   d) Da compressão costoclavicular. 

 

68- Uma mulher de 42 anos, com deficiência de α1- antitripsina, subitamente 

desenvolve dor torácica aguda à esquerda e falta de ar. O exame revela timpanismo, 

ausência de ruídos respiratórios e ausência de frêmito no tórax esquerdo. A traqueia 

parece estar deslocada para a direita. Ela tem: 

a) Derrame pleural à esquerda.  b) Derrame pleural à direita. 

c)Pneumotórax à esquerda.   d) Pneumonia. 

 

69 – Constituem fatores de risco para complicações pulmonares pós-operatórias: 

a) Idade < 60 anos e tempo de anestesia < 3 horas. 

b) Função renal anormal e doença hepática prévia. 

c)Infarto agudo do miocárdio e cirurgia de emergência. 

d) Estado nutricional pré-operatório precário e obesidade.   

 

70 – Nos traumatismos torácicos, a traumatopnéia é caracterizada por: 

a) Ruído produzido pela entrada e saída de ar através de ferida penetrante, no 

pneumotórax aberto. 

b) Movimentação da caixa torácica na inspiração e expiração, no tórax flácido. 

c)Ruído produzido pela passagem de ar, na obstrução parcial da laringe. 

d) Retração inspiratória dos espaços intercostais, na obstrução alta. 

e)Insuficiência respiratória em traumatismo fechado.   
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