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PORTUGUÊS 

  
Em um movimento de aproximar a produção 

agrícola das cidades, as hortas urbanas vêm ganhando 
espaço. São pequenos grupos de vizinhos que se reúnem 
e passam a plantar e administrar hortas comunitárias. 
Inspirado por essa tendência, o estudante de arquitetura e 
urbanismo Deloan Perini desenvolveu o projeto de um 
sistema de agricultura urbana totalmente 
autossustentável, a partir da realidade da cidade de 
Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. Com o 
trabalho, o catarinense de 27 anos conquistou o 1º lugar 
da categoria Ensino Superior do Prêmio Jovem Cientista 
2015. 

“A ideia para o projeto de agricultura urbana 
surgiu no início de 2013, quando fiz um estudo de 
loteamento da cidade, em uma das disciplinas do curso de 
arquitetura. No segundo semestre do mesmo ano, o 
projeto de extensão „Erechim para quem quiser ver, 
discutir e intervir‟, do qual fiz parte, realizou um 
levantamento dos vazios urbanos existentes na área 
central do Município. No ano seguinte, iniciei meu trabalho 
final de graduação e utilizei esse levantamento como base 
para a implantação da agricultura urbana”, diz Deloan. 
Foram mapeados 144 lotes com potencial de 
transformação em hortas urbanas. A partir desse 
diagnóstico, ele desenvolveu um modelo de agricultura de 
acordo com as necessidades do Município, onde cursa a 
graduação na Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS). 

Para Deloan, o projeto enfoca dois problemas 
atuais: a segurança alimentar e a qualidade dos espaços 
urbanos. “As pessoas preocupam-se cada vez mais com a 
saúde, e a alimentação contribui diretamente para a 
qualidade de vida. Embora muita gente não se dê conta, o 
espaço em que vivemos e interagimos dentro da cidade 
interfere constantemente na formação de nossa rotina e 
hábitos: por exemplo, no fato de conhecermos ou não 
nossos vizinhos, praticarmos ou não atividades físicas ao 
ar livre e até mesmo na nossa alimentação”, diz. De 
acordo com o estudante, ao aproximar as áreas de 
produção de alimentos dos consumidores finais, os custos 
com transporte são reduzidos, qualidade e durabilidade 
dos produtos aumentam e a relação das pessoas com o 
alimento se transforma, pois moradores passam a ser 
também produtores. 

 
http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/08/agricultura... - adaptado. 

 

1) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Hortas urbanas geralmente caracterizam-se como 

comunitárias, pois são grupos de vizinhos que se 
reúnem e passam a cultivar e administrá-las. 

II - A ideia do projeto de agricultura urbana de Perini 
surgiu a partir de um estudo de loteamento da cidade 
de Erechim, o qual ele mesmo fez. 

III - O projeto de Perini foi premiado em 1º lugar na 
categoria Ensino Superior do Prêmio Jovem Cientista. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

2) Acerca do texto, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) O Projeto, segundo Perini, centra-se em dois 

problemas atuais: a segurança alimentar e a 
qualidade dos espaços urbanos. 

(...) Segundo Perini, a partir do cultivo de uma horta 
comunitária, os custos com o transporte dos alimentos 
são reduzidos. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

3) Assinalar a alternativa em que a voz verbal é passiva 
analítica: 
 
a) Os alunos pintaram as salas de aula. 
b) Os professores tiveram reunião ontem. 
c) Os documentos foram organizados pela secretária com 

muita eficiência. 
d) Recolheu-se todo o material para descarte. 
 

4) Analisar os itens abaixo quanto à concordância: 
 
I - Os caras ficaram entusiasmados, porque eu introduzo 

um fator emocional na decisão de compra do padeiro. 
II - Os outros dois projetos também não têm potencial para 

render milhões de reais. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão incorretos. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

5) A palavra “mentiroso” é formada pelo processo 
denominado: 
 
a) Derivação sufixal. 
b) Derivação prefixal. 
c) Derivação parassintética. 
d) Derivação regressiva. 
 

6) A pontuação está INCORRETAMENTE empregada em: 
 
a) Os consumidores brasileiros mais conscientes, já se 

acostumaram a verificar se alguns produtos têm selo 
verde. 

b) Há pescas no Brasil em processo de certificação, como 
sardinha e atum no Sul. 

c) Produtos de aquicultura produzidos localmente por 
produtores de pequena escala, como tilápia, truta e 
beijupirá, serão certificados em tempo. 

d) Além dos produtos brasileiros, teremos salmão 
certificado do Chile, merluza da Argentina e bacalhau. 

 



 
 

 

www.objetivas.com.br  2 

 

7) O sublinhado em “Eu me interesso pela enorme 
capacidade da história de explicar o presente.” classifica-
se sintaticamente como: 
 

a) Objeto indireto. 
b) Objeto direto.  
c) Predicativo do sujeito. 
d) Predicativo do objeto. 
 

 

8) O emprego dos porquês está INCORRETO em: 
 

a) Não é uma decisão simples, porque traz custos 
mensais da ordem de milhões de reais. 

b) Avaliar o porquê de adoecermos é essencial para 
prevenir e tratar doenças. 

c) Por quê o defendem de forma tão barulhenta? 
d) Por que o senhor votou contra o projeto de lei do Uber? 
 

 

9) Em relação à ortografia, assinalar a alternativa em que 
ambos os termos estão CORRETOS: 
 

a) Egreja - iscola. 
b) Laboral - atrasado. 
c) Autar - elaboral. 
d) Atrazado - escola. 
 

 

10) Todos os termos estão INCORRETAMENTE 
acentuados em: 
 

a) Românce - episódios - histórico. 
b) Ensaísta - jornalísta - romancísta. 
c) Contraditório - literário - libertíno. 
d) Judáico - orgulhósos  - prêmiações. 
  

INFORMÁTICA 
 

Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, 
as barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
 

 

11) No Outlook 2007, o botão circulado na imagem abaixo 
é denominado: 
 

 
 

a) Status de Indexação. 
b) Opções de Pesquisa. 
c) Pesquisar Área de Trabalho. 
d) Pesquisar Todos os Itens de E-mail. 

12) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, para 
saber se um certificado digital é confiável, é necessário 
observar alguns requisitos. Em relação a esses requisitos, 
assinalar a alternativa INCORRETA:  
 

a) Se o certificado foi emitido por uma Autoridade 
Certificadora confiável (pertence a uma cadeia de 
confiança reconhecida). 

b) Se o dono do certificado confere com a entidade com a 
qual está se comunicando (por exemplo: o nome do site). 

c) Se o certificado está fora do prazo de validade. 
d) Se o certificado não foi revogado pela Autoridade 

Certificadora emissora. 
 

 

13) No PowerPoint 2007, é possível adicionar uma ação 
ao objeto selecionado para especificar o que deve 
acontecer quando o usuário clicar nele ou passar o mouse 
sobre ele. Esse recurso encontra-se na guia: 
 

a) Exibição. 
b) Inserir. 
c) Animações. 
d) Apresentação de Slides. 
 

 

14) No Excel 2007, para formatar rapidamente um 
intervalo de células e convertê-lo em tabela, escolhendo 
um estilo de tabela predefinido por meio da função 
Formatar como Tabela, o usuário precisa ir na guia: 
 

a) Exibição. 
b) Inserir. 
c) Início. 
d) Dados. 
 

 

15) No mês de agosto, um usuário fez no Word 2007 um 
calendário com o nome do mês de forma grande e 
separadores de semana grossos, conforme a figura 
abaixo: 
 

 
 

Sabendo-se que esse usuário conseguiu esse efeito 
rapidamente, assinalar a alternativa que apresenta o 
recurso utilizado por ele:  
 

a) 

 
  

b) 

 
  

c) 

 
  

d)  
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) Analisar a sentença abaixo: 
 
Os direitos civis são direitos individuais e fundamentais 
que regulam as relações entre as pessoas (1ª parte). A 
segurança é um direito civil e o Poder Público é quem zela 
pela integridade física e moral, além de proteger os 
pertences (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

17) Impactos ambientais são as consequências negativas 
geradas ao meio ambiente, originárias de ações humanas. 
Essas ações podem provocar diversos tipos de 
degradação ambiental no solo, na água e na vegetação. 
São algumas atividades geradoras de impactos 
ambientais: 
 
I - Industrialização e urbanização. 
II - Agropecuária. 
III - Extração de petróleo. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) Em conformidade com a Constituição Federal, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se 

encontre serão comunicados imediatamente ao 
Ministério Público. 

(---) A prisão legal será imediatamente relaxada pela 
autoridade judiciária. 

(---) Conceder-se-á mandado de segurança sempre que 
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder. 

 
a) E - E - E. 
b) C - E - C. 
c) E - C - E. 
d) C - C - E. 
 

19) Considerando-se o que dispõe a Lei Orgânica do 
Município, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) São poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 
b) O cidadão investido na função de um dos poderes do 

Município não pode exercer a de outro. 
c) É permitida a delegação entre os poderes. 
d) Ao Município compete privativamente, dentre outros, 

elaborar o orçamento, estimando a receita e fixando a 
despesa, com base em planejamento adequado. 

 

20) De acordo com a Lei Municipal nº 928/91, em relação 
à reversão, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) É a investidura do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em inspeção médica. 

(---) A reversão far-se-á a pedido ou de ofício, 
condicionada sempre à existência de vaga. 

(---) Não poderá reverter o servidor que contar setenta 
anos de idade. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

21) Em conformidade com a Lei Municipal nº 928/91, 
assinalar a alternativa que apresenta uma informação 
INCORRETA sobre a remoção: 
 
a) A remoção somente poderá ocorrer a pedido, atendida 

a conveniência do serviço. 
b) É o deslocamento do servidor de uma para outra 

repartição. 
c) A remoção será feita por ato da autoridade competente. 
d) A remoção por permuta será precedida de 

requerimento firmado por ambos os interessados. 
 

22) Com base na Lei Municipal nº 928/91, em relação ao 
exercício de função de confiança, analisar os itens abaixo: 
 
I - A designação para o exercício da função gratificada, 

que será cumulativa com o cargo em comissão, será 
feita por ato expresso da autoridade competente. 

II - O exercício de função de confiança pelo servidor 
público efetivo, de livre nomeação e exoneração pela 
autoridade competente, poderá ocorrer sob a forma de 
função gratificada. 

III - O valor da função gratificada será percebido 
cumulativamente com o vencimento do cargo de 
provimento efetivo. 

  
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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23) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para ser 
instituída, a Região de Saúde deve conter, entre outros,  
no mínimo ações e serviços de: 
 
I - Atenção primária. 
II - Urgência e emergência. 
III - Atenção psicossocial. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

24) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A saúde não é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado omitir as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 

(---) Os níveis de saúde expressam a organização social e 
econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade 
física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais. 

(---) 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). 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - E - E. 
 

25) Em conformidade com a Portaria nº 1.271/14, analisar 
os itens abaixo:  
 
I - Notificação compulsória é opcional para os Médicos, 

outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos 
serviços públicos e privados de saúde, que prestam 
assistência ao paciente. 

II - A notificação compulsória será realizada diante da 
suspeita ou confirmação de doença ou agravo, 
observando-se, também, as normas técnicas 
estabelecidas pela SVS/MS. 

III - A comunicação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública de notificação compulsória à autoridade 
de saúde competente também será realizada pelos 
responsáveis por estabelecimentos públicos ou 
privados educacionais, de cuidado coletivo, além de 
serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e 
instituições de pesquisa. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 

26) Conforme o Código de Ética Profissional, em relação 
às responsabilidades e deveres do Enfermeiro quanto ao 
sigilo profissional, analisar os itens abaixo: 
 
I - Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá 

ser revelado quando necessário à prestação da 
assistência. 

II - O Profissional de Enfermagem intimado como 
testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, 
se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o 
segredo. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

27) Em conformidade com a cartilha Entendendo o SUS, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
a) Todos os Estados e Municípios devem ter conselhos de 

saúde compostos por representantes dos usuários do 
SUS, dos prestadores de serviços, dos gestores e dos 
profissionais de saúde.  

b) O Município é o principal responsável pela saúde 
pública de sua população.   

c) A porta de entrada do sistema de saúde deve ser 
preferencialmente a Atenção Básica (postos de saúde, 
centros de saúde, unidades de Saúde da Família etc.). 

d) Há hierarquia entre União, Estados e Municípios, mas 
não há competências para cada um desses três 
gestores do SUS. 

 

28) De acordo com o Ministério da Saúde, a Política 
Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS 
tem como propósitos, EXCETO: 
 
a) Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS 

com os princípios e as diretrizes da humanização. 
b) Acabar com iniciativas de humanização existentes. 
c) Desenvolver tecnologias relacionais e de 

compartilhamento das práticas de gestão e de atenção. 
d) Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias 

de apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de 
atenção e de gestão. 
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29) Em conformidade com o Ministério da Saúde, analisar 
a sentença abaixo:  
 
 A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) 
integra os esforços do Estado Brasileiro que, por meio de 
um conjunto de políticas públicas, propõe respeitar, 
proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde 
e à alimentação (1ª parte). A PNAN está organizada em 
diretrizes que abrangem o escopo da atenção nutricional 
no SUS com foco na vigilância, promoção, prevenção e 
cuidado integral de agravos relacionados à alimentação e 
nutrição; atividades, essas, integradas às demais ações 
de saúde nas redes de atenção, tendo a Atenção Básica 
como ordenadora das ações (2ª parte). 
 
A sentença está:  
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte.  
d) Totalmente incorreta. 
 

30) Em relação às doenças infecciosas, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
  
a) No estágio convalescente, o hospedeiro domina o 

agente da doença infecciosa. 
b) No estágio prodômico, ocorre exacerbação dos 

sintomas, tornando-se específicos do local acometido. 
c) Durante o período de incubação, o agente infeccioso 

não tem a capacidade de infectar outras pessoas. 
d) No estágio de restabelecimento, os sintomas começam 

a desaparecer. 
 

31) Sobre as manifestações clínicas da Síndrome de 
Cushing, analisar os itens abaixo: 
  
I - Hipoglicemia.   
II - “Face de lua cheia”.  
III - Maior suscetibilidade a infecções.  
  
Está(ão) CORRETO(S): 
  
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

32) Em relação ao desenvolvimento da criança aos 12 
meses, assinalar a alternativa CORRETA: 
  
a) Triplica o peso do nascimento até 10 quilos. 
b) Terá a metade acrescida de 50% da altura do adulto. 
c) O perímetro cefálico corresponde a cerca de 70% do 

perímetro torácico. 
d) Possui de 10 a 14 dentes de leite. 

33) Sobre o envelhecimento humano, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A desidratação não está ligada, mesmo sendo extrema, 

ao bom funcionamento mental. 
b) A teoria do idosismo contém importante base científica 

quanto ao estudo da gerontologia. 
c) Para o indivíduo diagnosticado com osteoporose, é 

recomendada uma dieta rica em cálcio, de 3.000mg/dia. 
d) Uma diminuição gradual e progressiva da massa óssea 

começa antes dos 40 anos de idade. 
 

34) Assinalar a alternativa que corresponde à ausculta 
pulmonar obtida em pacientes com derrame pleural: 
 
a) Creptações.  
b) Egofonia. 
c) Roncos. 
d) Sibilos. 
 

35) Assinalar a alternativa que apresenta o fármaco que 
pode ser administrado com quaisquer tipos de alimentos 
sem haver preocupação com a alimentação: 
 
a) Fluoroquinolonas. 
b) Tetraciclina. 
c) Compostos ferrosos. 
d) Amoxacilina. 
 

36) Sobre a implementação do plano de cuidados de 
Enfermagem, segundo NETTINA, analisar os itens abaixo: 
 
I - Coordenar as atividades do paciente, da família, de 

outras pessoas significativas, dos membros da equipe 
de Enfermagem e outros membros da equipe de saúde.  

II - Delegar as intervenções de Enfermagem específicas a 
outros membros da equipe de Enfermagem, quando 
adequado. Considerar as capacidades e limitações dos 
membros da equipe de Enfermagem. Supervisionar o 
desempenho das intervenções de Enfermagem. 

III - Registrar, com precisão, as respostas do paciente às 
intervenções de Enfermagem. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e ll. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens. 
 

37) Considerando-se os fatores técnicos que podem 
interferir nas medidas de pressão aferidas através do 
cateter de Swan-Ganz, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Ponto zero medido com cabeceira abaixo de 20°. 
b) Bolhas de ar no sistema. 
c) Fenômeno de ressonância. 
d) Artefatos no osciloscópio. 
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38) Considerando-se as alterações de tônus muscular 
com suas respectivas características, numerar a 2ª coluna 
de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
  
(1) Flacidez. 
(2) Rigidez. 
(3) Espasticidade. 
  
(---) Lesões no neurônio motor inferior. 
(---) Lesões de gânglios basais. 
(---) Lesões no neurônio motor superior. 
  
a) 1 - 3 - 2. 
b) 1 - 2 - 3. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 3 - 1 - 2. 
 

39) São características clínicas importantes para o 
sucesso no desmame da ventilação mecânica, EXCETO:  
 
a) Saturação arterial de oxigênio maior que 90%. 
b) Retração intercostal e supraesternal. 
c) Frequência respiratória acima de 20rpm. 
d) Contração de esternocleidomastóideos. 
 

40) Considerando-se NETTINA, sobre a interpretação do 
teste cutâneo tuberculínico, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Endurecimento de 5mm ou mais de diâmetro. 
(2) Endurecimento de 10mm ou mais de diâmetro.  
 
(---) Considerado positivo em pessoas com diabetes 

mellitus, silicose, cânceres de cabeça e pescoço, 
leucemia, doença renal em estágio terminal, 
gastrectomia, terapias prolongadas com 
corticosteroides, pessoas nascidas no exterior onde a 
TB é comum, residentes em instituições e crianças 
com menos de quatro anos de idade.  

(---) Considerado positivo em pessoas com HIV conhecido 
ou desconhecido, pessoas que tiveram contato 
recente com TB ativa, pessoas portadoras de 
alterações fibróticas nos raios X de tórax e 
compatíveis com TB curada. 

 
a) 1 - 2. 
b) 1 - 1. 
c) 2 - 1. 
d) 2 - 2. 
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