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PORTUGUÊS
A sua decoração de Natal pode estar interferindo
na qualidade da rede Wi-Fi da sua casa. As lâmpadas
características dessa época do ano podem causar
interferência e diminuir a qualidade da Internet sem fio.
O assunto foi levantado pela agência regulatória
britânica de telecomunicações (Ofcom) e causou reboliço
na Internet. No fundo, não é nenhuma surpresa que isso
aconteça. A rede Wi-Fi funciona enviando sinal em
espectro eletromagnético. Nesses espectros, estão ondas
de rádio, luzes visíveis e invisíveis, além de micro-ondas.
Diversas tecnologias usam esses espaços para funcionar,
como telefones, Wi-Fi e radares. O problema é que, em
alguns momentos, essas diferentes tecnologias impactam
o campo do espectro usado por outras, o que implica
interferência.
A Ofcom explica que o problema das luzes de
Natal são seus fios sem isolamento. Na enorme maioria,
os cabos não têm blindagem para evitar que a
radiofrequência escape e cause interferência na rede de
Internet sem fio. É importante lembrar que diversas outras
coisas podem causar uma piora na rede Wi-Fi. Entre elas
um aparelho micro-ondas, babá eletrônica e até mesmo
fiação doméstica mal instalada.
Andrew Smith, professor de redes da Open
University, explica que as luzes de Natal não devem ser
uma grande preocupação. “Seria preciso ter uma
quantidade considerável de luzes para criar interferência
suficiente para prejudicar seriamente sua rede Wi-Fi”,
explica ele. Ele diz que é preciso levar algumas coisas em
consideração na hora de escolher o local do roteador. Não
é uma boa ideia colocar o aparelho em locais fechados,
que podem causar isolamento, por exemplo.
http://super.abril.com.br/tecnologia/... - adaptado.

2) Quanto ao texto, analisar a sentença abaixo:
O problema da interferência das luzes de Natal no sinal da
Internet sem fio deve-se ao fato de os fios das luzes não
terem isolamento (1ª parte). As luzes de Natal são fator
primordial a ser considerado nessa época do ano, quando
se trata de sinal Wi-Fi ruim (2ª parte).
A sentença está:
a) Correta somente em sua 2ª parte.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Totalmente correta.
d) Totalmente incorreta.

3) Em relação à formação dos adjetivos superlativos,
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo
CORRETAMENTE:
O grau superlativo absoluto sintético de “terrível” é
______________.
O grau superlativo absoluto sintético de “sagaz” é
______________.
a) terrivelíssimo - sagazíssimo
b) terribilíssimo - sagazíssimo
c) terrivelíssimo - sagacíssimo
d) terribilíssimo - sagacíssimo

4) Assinalar a alternativa que apresenta a CORRETA
contração das preposições:
a) Em + aquele = daquele.
b) De + isso = nisso.
c) De + uma = numa.
d) Em + esta = nesta.

1) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo:
I - As lâmpadas das luzes de Natal podem interferir na
qualidade do sinal da Internet sem fio.
II - Micro-ondas, babá eletrônica e fiação doméstica mal
instalada podem interferir no sinal de Internet Wi-Fi.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Os itens I e II estão incorretos.
c) Somente o item I está correto.
d) Somente o item II está correto.
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5) Quanto às circunstâncias expressas pelos advérbios e
pelas locuções adverbiais, numerar a 2ª coluna de acordo
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(1) Concessão.
(2) Dúvida.
(3) Lugar.
(4) Tempo.
(...) Acaso encontrou o livro.
(...) Jamais mentiu.
(...) Voltaram apesar da chuva.
(...) Passou pela cidade.

9) Quanto às conjunções, assinalar a alternativa em que o
termo sublinhado introduz uma condição:
a) Se os homens não tivessem alguma coisa de louco,
seriam incapazes de heroísmo.
b) Ainda que fizesse a prova, não conseguiria atingir a
média.
c) Fez os exercícios conforme o professor instruíra.
d) Antes que fizesse alguma coisa de errado, levei-o para
casa.

10) Quanto ao feminino das palavras dadas, analisar os
itens abaixo:

a) 1 - 2 - 3 - 4.
b) 3 - 1 - 2 - 4.
c) 2 - 4 - 1 - 3.
d) 4 - 3 - 1 - 2.

I - Cônego = canonisa.
II - Cônsul = consulesa.
III - Poeta = poetisa.
Está(ão) CORRETO(S):

6) Assinalar a alternativa cuja oração apresenta um
pronome indefinido:
a) A minha casa está aberta para todos.
b) Ninguém sabe quantos eram.
c) Este é o livro que eu te dei?
d) Tuas preocupações te inquietam?

MATEMÁTICA

7) Quanto ao emprego do acento indicativo de crase,
analisar os itens abaixo:

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

a

alternativa

INCORRETA

quanto

à

a) Quanto aos benefícios para a saúde, além da redução
de calorias, o chocolate tem alta concentração de
glicina, um aminoácido importante para a formação de
colágeno e de músculos.
b) O Brasil é o terceiro maior produtor de frango do
mundo, o que gera uma enorme quantidade de
subprodutos pouco utilizados.
c) Não houve nenhum indício, de sabor residual da
gelatina aplicada à pasta de chocolate, principalmente
pelos resultados obtidos na análise sensorial do
produto.
d) A fim de se ingerir a mesma quantidade de glicina em
10g de gelatina, seria necessário consumir cerca de
2,8L de leite ou 160g de carne.
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11) A razão entre a idade de Fernando e a de Marcela é
de 2 para 3. Sabendo-se que Marcela tem 18 anos, é
CORRETO afirmar que Fernando tem:
a) 6 anos.
b) 10 anos.
c) 12 anos.
d) 15 anos.

I - Voltarei à cidade natal no final do ano.
II - Estou à disposição para sanar todas as dúvidas.

8) Assinalar
pontuação:

a) Somente o item II.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.

12) O salário de um gerente de vendas aumentou 45%,
chegando a R$ 3.250,00. Com base nessa informação, é
CORRETO afirmar que o salário desse gerente de vendas
antes do aumento era de aproximadamente:
a) R$ 2.240,35
b) R$ 2.241,38
c) R$ 2.248,45
d) R$ 2.249,58
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13) Uma empresa X tem duas sedes x1 e x2. Sabe-se que
a sede x1 tem 800 funcionários a menos que a empresa Y
e que a soma do número de funcionários das duas sedes
da empresa X não chega ao número de funcionários da
empresa Y. Com base nessas informações, assinalar a
alternativa que apresenta o número máximo de
funcionários que pode ter a sede x2:
a) 802
b) 801
c) 800
d) 799

14) A mãe de Carolina quer servir uma xícara de café para
sua filha e para a amiga dela. Sabendo-se que no armário
há 2 xícaras azuis, 2 xícaras amarelas e 4 xícaras
brancas, assinalar a alternativa que apresenta a
probabilidade de ela escolher ao acaso as duas xícaras
azuis ao mesmo tempo:
1
3
1
b)
8
1
c)
4
2
d)
5

a)

15) Assinalar a alternativa que apresenta o valor de x na
sequência numérica abaixo:

CONHECIMENTOS GERAIS
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.

16) Em relação aos motivos que levaram à superação da
cidadania liberal-individualista, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) A criação das sociedades autossustentáveis e a divisão
igualitária de bens.
b) A distribuição dos bens, materiais e imateriais,
indispensáveis a uma existência socialmente digna, e o
controle do poder político.
c) O advento da sociedade de massa e o fenômeno de
subdesenvolvimento econômico e social.
d) A proteção dos interesses difusos ou transindividuais e
a proteção dos interesses transnacionais.

17) Sobre a importância da educação ambiental para a
formação de cidadãos ecologicamente conscientes,
analisar a sentença abaixo:
A educação ambiental mostra-se como um processo
participativo, em que o educando assume um papel de
elemento central do ensino-aprendizagem pretendido,
participando de forma ativa no diagnóstico dos problemas
ambientais e busca de soluções, sendo preparado como
agente transformador, por meio do desenvolvimento de
habilidades e formação de atitudes, através de uma
conduta ética, condizente com o exercício da cidadania
(1ª parte). Com a promulgação da Política Nacional de
Educação Ambiental, o Brasil destacou-se como primeiro
país da América Latina a ter uma política nacional voltada
para a educação ambiental. Dessa forma, a educação
ambiental passa a constituir um direito do cidadão,
assemelhado aos direitos fundamentais. Educar
ambientalmente significa, entre outros fatores, uma
redução dos custos ambientais, à medida que a
população atuará como guardiã do meio ambiente, e a
fixação da ideia de consciência ecológica, que buscará a
utilização de tecnologias limpas (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente incorreta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente correta.

a) 18
b) 17
c) 19
d) 20
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Atenção! Para responder às questões de nº 18 a nº 21, 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.

18) Em relação aos botões que alteram o tamanho de
uma janela no Windows 7 Professional, é CORRETO
afirmar que os botões
respectivamente:

e

são denominados,

a) Restaurar e maximizar.
b) Maximizar e restaurar.
c) Maximizar e minimizar.
d) Minimizar e restaurar.

19) No Excel 2007, é possível minimizar a janela da pasta
de trabalho para um ícone, conforme destacado na figura
abaixo:

20) A imagem abaixo apresenta um fragmento de um
documento do Word 2007 em que foi utilizado o recurso
denominado:

a) Formas.
b) SmartArt.
c) Inserir citação.
d) Novo comentário.

21) Para selecionar o texto na barra de endereços do
Internet Explorer 11, o usuário pode usar o seguinte atalho
de teclado:
a) Ctrl+Enter
b) Alt+Home
c) Alt+D
d) F4

22) Segundo a Lei Orgânica do Município, são direitos dos
servidores públicos, entre outros:
I - Vencimentos ou proventos inferiores ao salário mínimo.
II - Décimo terceiro vencimento com base na remuneração
integral ou valor da aposentadoria.
III - Salário-família pago em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei.
IV - Duração da jornada normal de trabalho superior a oito
horas diárias e quarenta horas semanais, facultada a
compensação de horário e redução de jornada, nos
termos da lei.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens II e IV.
b) Somente os itens I, III e IV.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

Qual é o atalho de teclado que realiza essa ação?
a) Ctrl+F9
b) Alt+F9
c) Alt+F10
d) Ctrl+F10
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23) De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais do Município de Porto Barreiro, após cada 12
meses de serviço, o servidor terá direito a férias na
proporção de 30 dias corridos, quando:
a) Houver tido de 6 a 14 faltas.
b) Não houver faltado ao serviço mais de cinco vezes.
c) Houver tido mais de 24 faltas.
d) Houver faltado ao serviço mais de cinco vezes.
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24) Em conformidade com o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais do Município de Porto Barreiro,
considerando-se o que dispõe o capítulo sobre o tempo de
serviço, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:

27) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, analisar os
itens abaixo:

(---) A contagem do tempo de serviço será feita em dias.
(---) É vedada a acumulação de tempo de serviço
prestado concorrentemente em dois ou mais cargos
ou funções da União, Estado, Distrito Federal e
Município, autarquias e sociedades de economia
mista.
(---) Não será computado o tempo de serviço prestado
como celetista.

I - Nas Comissões Intergestores, os gestores públicos de
saúde poderão ser representados pelo Conselho
Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, pelo
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde - CONASEMS e pelo Conselho Estadual de
Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS.
II - As Comissões Intergestores pactuarão a organização e
o funcionamento das ações e serviços de saúde
integrados em redes de atenção à saúde, como a
Comissão Intergestores Bipartite - CIB, no âmbito da
União, vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos
administrativos e operacionais.

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

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.

25) De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais do Município de Porto Barreiro, perderá o
vencimento ou a remuneração do cargo efetivo o servidor:

28) Em consonância com a Lei nº 8.080/90 - SUS, as
Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são
reconhecidas como foros de negociação e pactuação
entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do
Sistema Único de Saúde (SUS). Com base nas atuações
das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite, analisar
a sentença abaixo:

I - Nomeado para cargo em comissão, ressalvado o direito
de optar entre o vencimento do cargo de provimento
efetivo acrescido das vantagens ou o vencimento do
cargo em comissão.
II - Que estiver no exercício de mandato eletivo
remunerado, federal, estadual ou municipal.
a) Os itens I e II estão incorretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão corretos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) De acordo com a Constituição Federal, no que dispõe
sobre os servidores públicos, analisar a sentença abaixo:
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico
único e planos de carreira para os servidores da
Administração Pública Direta, das autarquias e das
fundações públicas (1ª parte). A União, os Estados e o
Distrito Federal manterão escolas de governo para a
formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos,
constituindo-se a participação nos cursos um dos
requisitos para a promoção na carreira, obrigatória, para
isso, a celebração de convênios ou contratos entre os
entes federados (2ª parte).

As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terão
como um dos seus objetivos decidir sobre os aspectos
operacionais, financeiros e administrativos da gestão
compartilhada do SUS, em conformidade com a definição
da política consubstanciada em planos de saúde,
aprovados pelos conselhos de saúde (1ª parte). As
Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite objetivam,
entre outros, definir diretrizes, de âmbito nacional, regional
e intermunicipal, a respeito da organização das redes de
ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à
sua governança institucional e à integração das ações e
serviços dos entes federados (2ª parte).
A sentença está:
a) Correta somente em sua 1ª parte.
b) Correta somente em sua 2ª parte.
c) Totalmente correta.
d) Totalmente incorreta.
.

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
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29) Em conformidade com a Portaria nº 1.271/14, analisar
a sentença abaixo:
As autoridades de saúde garantirão o sigilo das
informações pessoais integrantes da notificação
compulsória que estejam sob sua responsabilidade
(1ª parte). As autoridades de saúde garantirão a
divulgação desatualizada dos dados públicos da
notificação compulsória para profissionais de saúde,
órgãos de controle social e população em geral (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 conformidade com o Código de Ética Profissional,
sobre o prontuário, marcar C para as afirmativas Certas, E
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(---) Deve conter os dados clínicos necessários para a boa
condução do caso, sendo preenchido, em cada
avaliação, em ordem cronológica com data, hora,
assinatura e número de registro do Médico no
Conselho Regional de Medicina.
(---) Estará sob a guarda do Médico ou da instituição que
assiste o paciente.
a) C - C.
b) C - E.
c) E - C.
d) E - E.

31) De acordo com a NR 32, o empregador deve vedar,
EXCETO:
a) O consumo de alimentos e bebidas nos postos de
trabalho.
b) O uso de calçado fechado.
c) A guarda de alimentos em locais não destinados para
esse fim.
d) O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de
lentes de contato nos postos de trabalho.

32) Sobre a sífilis, assinalar a alternativa CORRETA:
a) Pessoas com HIV/Aids podem ter a história natural da
sífilis modificada, desenvolvendo mais tardiamente a
neurossífilis.
b) O cancro duro é caracterizado por lesão erosada ou
ulcerada geralmente única, dolorosa, com bordos
endurecidos, fundo liso e brilhante que desaparece em
quatro semanas sem deixar cicatrizes.
c) O VDRL não faz parte dos exames pré-natais.
d) A nível cardiovascular pode ocorrer estenose de
coronárias.

33) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 33 - Saúde
da criança: crescimento e desenvolvimento, em todas as
visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de
saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da
criança. As crianças menores de dois meses podem
adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por
infecções bacterianas graves. Com base nisso, são sinais
que indicam a necessidade de encaminhamento da
criança ao serviço de referência com urgência, EXCETO:
a) Recusa alimentar: a criança não consegue beber ou
mamar.
b) Convulsões ou apneia: a criança fica em torno de 20
segundos sem respirar.
c) Respiração de 60mrm.
d) Tiragem subcostal.

34) Sobre o uso de medicações concomitantes com
varfarina que podem aumentar a resposta desse segundo
fármaco, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) Isoniazida.
(---) Colestiramina.
(---) Omeprazol.
(---) Fluconazol.
a) C - E - C - C.
b) E - C - E - E.
c) C - E - E - C.
d) E - E - C - E.

35) A apresentação clínica das infecções causadas por
zigomicetos da ordem Mucorales é influenciada
basicamente por dois fatores: pela porta de entrada do
agente etiológico e pela doença base do hospedeiro. São
sítios de infecção predominantes da infecção em
pacientes portadores de neoplasias hematológicas:
I - Gastrintestinal.
II - Pulmonar.
III - Sino-orbital.
IV - Cutânea.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I, III e IV.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.

36) Em relação à definição da estratégia de saúde da
família, assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:
Baseada em equipes multiprofissionais, é responsável
pela atenção integral e contínua de cerca de ____
famílias, residentes de um território __________ com
limites geográficos __________.
a) 800 - específico - definidos
b) 300 - específico - definidos
c) 800 - inespecífico - indefinidos
d) 300 - inespecífico - indefinidos
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37) Sobre os diferentes tipos de choque, analisar os itens
abaixo:

40) São condições clínicas associadas à ocorrência da
deficiência de ácido fólico:

I - Oligúria, estado mental alterado e extremidades frias
estão relacionados a choque hipovolêmico.
II - A ecocardiogradia transtorácica é um instrumento útil
na diferenciação entre o choque cardiogênico e
hipovolêmico.
III - Pneumotórax hipertensivo e disfunção valvar aguda
são etiologias relacionadas à ocorrência de choque
cardiogênico.
IV - No choque neurogênico não ocorre redução na
resistência vascular sistêmica.

I - Uso de fenitoína.
II - Uso de sulfametoxazol-trimetoprima.
III - Infecção por Helicobacter pylori.
IV - Insuficiência pancreática.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens II e III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Somente os itens I, II e IV.

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

38) Estima-se que mais de 60 milhões de norteamericanos têm alguma forma de doença cardiovascular
aterosclerótica (DCVA): 50 milhões têm hipertensão, 12,4
milhões têm doença arterial coronariana (DAC) e 4,5
milhões tiveram um AVC. Em relação à DCVA, analisar os
itens abaixo:
I - A taxa de mortalidade por doença cardíaca diminuiu
mais de 40% desde 1968.
II - A DCVA impõe um ônus econômico cada vez menor,
por causa da diminuição da incidência.
III - As lesões arteriais começam como faixas gordurosas,
frequentemente em idade jovem.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.

39) Em relação às condições clínicas que estão
associadas a valores elevados de estriol, analisar os itens
abaixo:
I - Tumor da suprarrenal.
II - Tumor testicular.
III - Síndrome androgenital.
IV - Hipopituarismo.
Estão CORRETOS:
a) Todos os itens.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Somente os itens III e IV.
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