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da universidade, rodeado por
dados de radares, satélites e dados
dos milímetros de chuva que caem
na região metropolitana de São
Paulo, prevê com a precisão que a
ciência atual é capaz de oferecer
que essa crise se tornará rotina: a
próxima deve atingir o Sudeste
entre 2019 e 2024.

PROVA Nº 09 - PORTUGUÊS
Leia o texto abaixo e responda as
questões de 01 a 05:
“O aquecimento global não é o
vilão da crise hídrica de São
Paulo”
Por Rita Loiola
A crise hídrica que afeta o
Sudeste levou a uma busca por
explicações para a ausência das
chuvas. A hipótese mais forte,
segundo
meteorologistas
e
ativistas, é que o aquecimento
global seja a razão por trás do
calor e seca sem precedentes.

"Esse fenômeno é causado
por fatores como a era geológica
em que vivemos e o movimento
atmosférico natural do planeta.
Trata-se de um ciclo que tem
ocorrido a cada cinco ou dez anos",
afirma.

O planeta estaria sofrendo as
consequências das emissões do
CO2
causadas
pelo
homem:
temperaturas
extremas,
desequilíbrio
ambiental,
falta
d'água. Na última quinta-feira, o
Painel
Intergovernamental
de
Mudanças
Climáticas
(IPCC)
alertou que a estiagem e a crise
hídrica
de
vários
países,
provocadas
pelas
mudanças
climáticas, pode levar a conflitos
entre as nações. Para Augusto José
Pereira Filho, professor do Instituto
de Astronomia, Geofísica e Ciências
Atmosféricas da Universidade de
São Paulo e um dos maiores
especialistas do Brasil em recursos
hídricos e previsões climáticas, a
explicação é outra.

Ação
do
homem
-O
cientista também questiona a
certeza de que o homem está por
trás do aquecimento global. Nosso
impacto, diz Pereira Filho, é
determinante apenas localmente.
Para o planeta, somos um dos
inúmeros e complexos fatores a
influir
em
suas
condições
meteorológicas - e estamos longe
de ser os mais fortes.
Nesta entrevista, Pereira Filho
afirma
que
ainda
existem
incertezas sobre o funcionamento
de
mecanismos
climáticos
e
meteorológicos básicos, como o
ciclo da água ou das nuvens. Nessa
área,
a
ciência
esbarra
em
limitações que tornam impossível
afirmar que há apenas uma causa
para explicar nevascas, secas ou
tempestades
inesperadas.
São
conjuntos de fatores que, unidos,
trabalham
para
gerar
as
temperaturas
e
eventos
que
conhecemos. E, às vezes, eles
surpreendem.

Com sua experiência de
meteorologista
com
títulos
e
qualificações em instituições como
a
Organização
Meteorológica
Mundial (WMO, na sigla em inglês),
Pereira Filho desmente as relações
entre a estiagem que vivemos e o
desmatamento da Amazônia ou o
acúmulo de CO2. Em seu gabinete

http://veja.abril.com.br/noticia
20/02/2015
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01) A explicação apresentada pelo
Professor
do
Instituto
de
Astronomia, Geofísica e Ciências
atmosféricas da Universidade de
São Paulo entrevistado, para a
crise hídrica que afeta o sudeste do
Brasil é decorrente em especial:

( ) A crise hídrica no país é
consequência exclusiva da ação do
homem na natureza.

a) Do aquecimento global, que
mais uma vez é a única razão para
explicar a seca que afeta o
Sudeste. A estiagem brasileira
seria mais uma consequência do
desequilíbrio das temperaturas em
todo o planeta.
b) Exclusivamente da ação e do
impacto do homem, que influencia
diretamente
nas
mudanças
meteorológicas do planeta;
c) A única causa se origina
diretamente do desmatamento da
Amazônia, que provoca o acumulo
de CO2, e consequentemente as
faltas de chuva no sudeste;
d) De fatores como a era geológica
em que vivemos e o movimento
atmosférico natural do planeta.
Trata-se de um ciclo que tem
ocorrido a cada cinco ou dez anos.

a) F, F, F;
b) F, F, V;
c) F, V, V;
d) V, F, F.

A sequência correta é:

03) A expressão abaixo, também
evidenciada no texto, apresenta-se
entre aspas seguindo a regra
gramatical
corretamente
identificada na opção:
"Esse fenômeno é causado por
fatores como a era geológica em
que vivemos e o movimento
atmosférico natural do planeta.
Trata-se de um ciclo que tem
ocorrido a cada cinco ou dez anos",
afirma.
a) Uma situação de uso em que as
aspas são empregadas quando
temos como intenção exprimir
ironia ou conferir destaque a uma
palavra ou expressão empregada
fora de seu contexto habitual.;
b)
As
aspas
devem
ser
empregadas quando no texto
surgirem neologismos, arcaísmos
ou gírias, pois é importante que
esses termos ganhem destaque;
c) As aspas devem ser empregadas
sempre que você for abrir e fechar
citações;
d) Nenhuma das alternativas
acima.

02) Escreva dentro do parênteses
ou
F
conforme
sejam
V
consideradas as afirmativas, em
relação ao texto:
( ) A crise hídrica foi um evento
esporádico, e não deve se tornar
rotina nos próximos anos;
( ) O texto conclui que existe
uma única causa para justificar as
mudanças climáticas inesperadas,
como
nevascas,
tempestades,
secas;
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04) Conforme o texto, podemos
destacar
como
uma
das
consequências da crise hídrica no
sudeste:

07) Representam exemplos de
uma derivação sufixal: EXCETO.

a) Plantação;
b) Livraria;
c) Desconfortável;
d) Folhagem.

a) O Aquecimento Global;
b) O entendimento científico e
preciso
do
funcionamento
de
mecanismos
climáticos
e
meteorológicos básicos, como o
ciclo da água ou da chuva;
c) O investimento e incentivo do
Governo Federal para as pesquisas
de
ordem
climática
e
meteorológicas;
d) a busca por explicações para a
ausência de chuvas.

08) Qual das frases apresentadas
abaixo apresenta erro em sua
pontuação, conforme as regras
gramaticais vigentes:
a) O passaporte, você trouxe?
b) O carro, o carro está destruído.
c) O homem vendeu a casa, e a
mulher não gostou.
d) Estudamos, bastante, logo
seremos aprovados.

05) De acordo com o cientista, a
ação do homem para a crise
hídrica, seria determinante:

09) Qual das opções abaixo
apresenta ao menos uma palavra
com erro de acentuação gráfica?

a) universalmente;
b) apenas na cidade de São Paulo;
c) apenas localmente;
d) exporadicamente.

a) pé – egoísmo – céus;
b) mês - poético – fácil;
c) anéis – juíz - saúde
d) herói - vírus – júri;

06) A oração abaixo pode ser
corretamente classificada como:
“Todos querem sua aprovação no
concurso.”

10) Assinale a alternativa em que
ocorre erro quanto a concordância
verbal:

Subordinada
a)
objetiva direta;
b)
Subordinada
subjetiva;
c)
Subordinada
objetiva indireta;
d)
Subordinada
completiva nominal.

a)
A
multidão
gritaram
na
arquibancada;
b) Fui eu que derramei o leite;
c) Ele é um dos alunos que foram
expulsos;
d) Os Estados Unidos ainda são a
maior potência mundial.

substantiva
substantiva
substantiva
substantiva

3

12) Para visualizar todos os
conectados
no
dispositivos
computador, usar um deles ou
solucionar problemas, o usuário
deve acessar o menu Iniciar do
Windows 7 e clicar diretamente na
opção:

PROVA Nº 10 –
NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11) O painel de controle é o lugar
onde o usuário pode ajustar as
configurações do computador no
Sistema Operacional Windows 7.
Ao acessar o painel de controle
pelo menu Iniciar, o usuário tem a
opção de exibir os itens de
configuração por Categoria, ícones
grandes ou ícones pequenos.
Considerando que a exibição dos
itens de configuração esteja por
Categoria, responda:

a) Computador;
b) Programas Padrão;
c) Ajuda e Suporte;
d) Dispositivos e Impressoras.
13) Sobre a organização de pastas
e arquivos no Windows 7, assinale
a alternativa incorreta:
a)
Uma pasta é um local para
organizar e armazenar outras
pastas e arquivos de forma
hierárquica;
b)
Ao renomear uma pasta em
um diretório qualquer, todas as
pastas e arquivos contidos dentro
dela também serão renomeados
pelo sistema operacional;
c)
Para renomear uma pasta ou
arquivo no Windows Explorer o
usuário deve clicar com o botão
direito do mouse em cima da pasta
ou arquivo e clicar na opção
Renomear;
d)
Dentro de uma pasta pode
conter pastas e arquivos.

a)
A
categoria
Sistema
e
Segurança é responsável pelas
configurações de segurança do
sistema
operacional,
onde
o
usuário pode configurar backups,
restaurar um estado anterior do
computador e encontrar e corrigir
problemas comuns do computador;
b) Na categoria Programas é onde
desinstalamos
programas
ou
recursos do Windows;
c) A categoria Aparência e
Personalização cuida da exibição
do idioma, data e hora, números e
moedas do sistema operacional;
d) A categoria Rede e Internet é
responsável pela exibição do status
da rede e configurações de
compartilhamento
de
rede
e
ingresso em grupos domésticos.

14) As teclas de atalho utilizadas
para recortar e colar um arquivo de
uma
pasta
para
outra,
respectivamente, são:
a) Ctrl+C e Ctrl+V;
b) Alt+C e Alt+V;
c) Ctrl+X e Ctrl+V;
d) Alt+X e Alt+V.
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=SOMAR(A1;B1;C1);
=JUNTAR(A1;C1;B1);
=CONCATENAR(A1;C1;B1);
=MESCLAR(A1;B1;C1).

15) Abaixo é apresentado uma
figura da seção Parágrafo, contido
na barra de ferramentas do editor
de texto Microsoft Word 2007 ou
2010.

18) Numa planilha do Microsoft
Excel 2007 considere que nas
células A1, A2 e A3 contém os
valores
10,
20
e
30,
respectivamente. Se for usado a
função =MÉDIA(A1:A3) na célula
A4,
qual
será
o
resultado
apresentado:

Os ícones representam as ações
que podem ser realizadas a partir
desta seção. Qual é a função do
ícone mostrado pela seta?

a) 30;
b) 20;
c) 60;
d) 10.

a) Alterar o espaçamento entre as
linhas de texto;
b) Diminuir recuo;
c) Iniciar uma lista numerada;
d) Colocar o texto selecionado em
ordem alfabética.

19) Relacione a segunda coluna de
acordo com a primeira sobre
conceitos importantes relacionados
à Internet e em seguida marque a
alternativa
que
representa
a
sequência correta:

16) Para que serve a ferramenta
Pincel de Formatação no editor de
texto Microsoft Word?

( ) ambiente de texto onde se
podem criar “vínculos” automáticos
entre
documentos.
Pode
ser
definido “texto com links”.
( )
Localizador
Uniforme
de
Recursos: permite acessar todos os
recursos presentes na Internet
(arquivos, páginas, impressoras,
caixas postais).
( ) é, apenas, a primeira página
de um site. É a “página padrão” de
um site.
( ) (ou links) são esses vínculos.
Tais links são exatamente as áreas
onde
o
mouse
vira
uma
“mãozinha”.

a) Copiar um texto de um
documento e colar em outro local;
b) Fazer o texto parecer como se
tivesse sido marcado com marca
texto;
c) Alterar a cor do texto;
d) Copiar a formatação de um local
e aplica-lo a outro.
17) Considere que em uma
planilha do Microsoft Excel 2007 a
célula A1, B1 e C1 possuem
respectivamente os valores AAA,
BBB e CCC. Qual função deve ser
usada na célula D1 para que nela
seja
obtido
o
resultado
AAACCCBBB:

I – Hyperlinks
II – URL
III – Hipertexto
IV – Home-Page
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a) I, II, IV, III;
b) II, I, III, IV;
c) III, IV, II, I;
d) III, II, IV, I.

( )

20) A memória RAM, também
conhecida como memória principal,
é um dispositivo de hardware
extremamente
importante
e
indispensável
para
o
correto
funcionamento de um computador.
Sobre memória RAM ou memória
principal é correto afirmar, exceto:

( )

( )

( )

a)
É usada pelo processador
para armazenar os arquivos e
programas
que
estão
sendo
executados;
b)
Diferentemente
do
disco
rígido (HD), ela é um componente
volátil, ou seja, significa que ela
não
mantém
informações
permanentemente;
c)
A sigla RAM significa Memória
de Acesso Aleatório;
d) Ao desligar o computador, todos
os programas que estavam sendo
executados nela são armazenados
e executam exatamente de onde
pararam na próxima vez que o
computador for ligado.

( )

( )
a) 1-2-4-5-6-3;
b) 2-1-5-6-4-3;
c) 4-5-6-2-1-3;
d) 1-2-3-4-5-6.
22) Qual
o
objetivo
das
manifestações ocorridas no dia
15/03/2015 em todo o território
nacional.

PROVA Nº11
CONHECIMENTOS GERAIS

a) Movimento apartidário em pró a
presidenta Dilma Rousseff e contra
a corrupção;
b) Movimento contra a corrupção e
pedindo
o
impeachment
da
presidenta Dilma Rousseff;
c) Movimento
dos Sem
Terra
pedindo a reforma agrária, melhor
distribuição
de
renda
e
o
Impeachment da presidenta Dilma
Rousseff;
d) Movimento
pedindo
o
impeachment do presidente do
Senado e contra a corrupção.

21) Sobre
as
bandeiras
dos
Estados brasileiros, enumere as
colunas correspondentes e após
marque a opção que tem a
sequência correta:
123456-

Sergipe;
Rondônia;
Minas Gerais;
Pernambuco;
Acre;
Goiás.
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23) A/O
___________________
tem como missão institucional a
estabilidade do poder de compra
da moeda e a solidez do sistema
financeiro. As infraestruturas do
mercado financeiro desempenham
um papel fundamental para o
sistema financeiro e a economia de
uma
forma
geral.
Seu
funcionamento
adequado
é
essencial
para
a
estabilidade
financeira e condição necessária
para salvaguardar os canais de
transmissão da política monetária.

26) Qual é o nome da investigação
realizada pela Polícia Federal do
Brasil, cuja deflagração da fase
ostensiva foi iniciada em 17 de
março de 2014, onde o principal
envolvido é o doleiro e empresário
brasileiro Alberto Youssef?

Complete
a
corretamente:

a) Renan Calheiros;
b) Eduardo Cunha;
c) Eduardo Alves;
d) Sidnei Ferreira Borba.

lacuna

a) Sanguessuga;
b) Lava Jato;
c) Mensalão;
d) Cavalo de Tróia.
27) Qual é o atual presidente da
Câmara dos Deputados do Brasil?

acima

a) BB - Banco do Brasil;
b) BNDES - Bando de Nacional de
Desenvolvimento
Econômico
Social;
c) BRB - Banco de Brasília;
d) BCB - Banco Central do Brasil.

28) Qual dos pontos turísticos
abaixo não pertence a cidade de
Senador Amaral?
a) Fazenda Firmino Elias;
b) Igreja de São Sebastião;
c) Praça da Matriz Amilton
Castro;
d) Pedra da Onça.

24) Quem foi o responsável pela
Letra e Música do Hino da Cidade
de Senador Amaral?

de

29) O escudo ibérico que compõe o
Brasão da cidade de Senador
Amaral era usado em qual país?

a) Marinalda da Costa;
b) Clodoaldo Antônio da Costa;
c) Lairto Antonio de Almeida;
d) João Batista Silvério.

a) Espanha;
b) Portugal;
c) França;
d) Itália.

25) A história de Senador Amaral
teve início no:

30) Qual é a localização da cidade
de Senador Amaral/MG?

a) Século XVII;
b) Século XVIII;
c) Século XV;
d) Século XIX.

a) Serra do Cipó;
b) Norte de Minas;
c) Serra da Mantiqueira;
d) Serra da Canastra.
7

estágios iniciais de epidemia.
Sendo assim, assinale a alternativa
correta:

PROVA N° 21 – ESPECÍFICA
MÉDICO (TODAS AS
ESPECIALIDADES)
31)
Dentre
os
princípios
doutrinários básicos do Sistema
Único de Saúde, assinale a
alternativa correta:

a) O surgimento de novas doenças
e de possíveis epidemias se
justificam
pela
ausência
de
controle dos fatores de risco e pela
ausência de assistência á saúde;
b)
O
surgimento
de
novas
epidemias podem ser atribuídas às
falhas de aplicação de medidas
preventivas
e
de
controles
pertinentes;
c) As investigações epidemiológicas
devem ser iniciadas 30 dias após a
notificação/denúncia de casos de
novas doenças;
d) A gravidade do evento não é um
fator condicionante de urgência
para a realização das investigações
epidemiológicas.

a) O princípio da Equidade se
refere à garantia de acesso a todos
os serviços públicos de saúde
fornecidos pelo poder público,
direcionado para a regionalidade
do domicílio do paciente;
b) O princípio da Integralidade
abrange todas as ações e serviços
que devem ser prestados pelo
poder
público
conforme
as
necessidades do paciente, tendo
em vista que todos são iguais
perante a lei;
c) O princípio da Universalidade
garante a atenção e prestação de
serviços públicos de saúde a todos
os cidadãos que precisam do
atendimento de saúde em todas as
áreas
esferas
governamentais,
sendo elas Estadual, Municipal ou
Federal;
d) Todas as alternativas estão
corretas.

34) No que se refere aos objetivos
da investigação epidemiológica,
assinale a alternativa incorreta:

a)
Um
dos
objetivos
das
investigações epidemiológicas é
identificar qual é a fonte ou origem
da infecção e suas formas de
transmissão;
b) Identificar quais grupos estão
sujeitos a maior incidência dos
fatores de risco;
c) O objetivo é especular uma
doença ainda inexistente, causando
na população medo desnecessário;
d)
Cabe
às
investigações
epidemiológicas
confirmar
o
diagnóstico da doença e delinear
suas principais características.

32) Todos os princípios abaixo
descritos regem a organização do
SUS, exceto:
a) Resolubilidade;
b) Descentralização;
c) Regionalização;
d) Integralidade.
33)
A
ocorrência
de
novas
doenças, sinaliza que a população
está sob risco de apresentar
doenças e possíveis epidemias.
Qualquer
detecção
feita
inicialmente pode controlar os
8

35)
A
Política
Nacional
de
Humanização existe desde 2003
para efetivar os princípios do SUS
no cotidiano das práticas de
atenção e gestão, qualificando a
saúde
pública
no
Brasil e
incentivando trocas solidárias entre
gestores, trabalhadores e usuários.
Diante disso, assinale a alternativa
correta:

36) A hepatite é uma inflamação
no fígado que pode ser provocada
por vários tipos de vírus. Dessa
forma
assinale
a
alternativa
correta:

a) Os sintomas são semelhantes
aos vírus da AIDS;
b) Quem já teve hepatite não pode
ser doador de sangue, já que o
vírus
pode
permanecer
no
organismo;
c) A hepatite só pode ser
transmitida via água contaminada;
d) A hepatite só pode ser
transmitida via fezes.

a) A clínica ampliada é uma
ferramenta teórica e prática cuja
finalidade é contribuir para uma
abordagem clínica do adoecimento
e do sofrimento, que considera a
singularidade do sujeito e a
complexidade
do
processo
saúde/doença.
b) Acolher é a inclusão de novos
sujeitos nos processos de análise e
decisão quanto à ampliação das
tarefas
da
gestão,
que
se
transforma também em espaço de
realização de análise dos contextos
da política em geral e da saúde em
particular.
c) O princípio da transversalidade
torna-se
mais
concreta
se
construída com a ampliação da
autonomia e vontade das pessoas
envolvidas,
que
compartilham
responsabilidades.
d) Nenhuma das alternativas
acima.

37) Todas as assertivas abaixo
estão corretas, no que se refere à
bronquite, exceto:

a) Bronquite é a inflamação dos
brônquios que ocorre quando seus
minúsculos cílios param de eliminar
o
muco
presente
nas
vias
respiratórias;
b) O cigarro não é o principal
responsável pelo agravamento da
bronquite, apenas as poeiras,
poluentes ambientais e químicos
podem pioram o quadro;
c) A bronquite crônica instala-se
como extensão da bronquite aguda
e pode ser provocada unicamente
pela fumaça do cigarro;
d) O acúmulo de secreção faz com
que
os
brônquios
fiquem
permanentemente inflamados e
contraídos.
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38) Os escorpiões são animais
invertebrados
e
artrópodes.
Geralmente
habitam
lugares
escuros como entulhos, fendas,
buracos, entre outros. Quando se
sente ameaçado usa o ferrão para
picar a vítima e introduzir seu
veneno. Diante disso, assinale a
alternativa correta:

d) O ataque cardíaco também pode
ocorrer devido a uma ruptura na
artéria do coração, ou tumores que
viajaram de outras partes do corpo
pelo sangue.

a) O principal sintoma logo após a
picada são enjoos, queda de
pressão e inflamação no local da
picada;
b) Dor intensa e ardência são os
principais sintomas da fase grave
da picada;
c) Não há tratamento para a picada
de escorpião;
d) Movimentos descoordenados e
inquietações são os principais
sintomas
apresentadas
pelas
crianças vítimas de picada de
escorpião.

I - O Endocárdio é uma membrana
que reveste a superfície interna
das cavidades do coração;
II - O miocárdio é a membrana que
reveste externamente o coração,
como um saco propiciando uma
superfície lisa e escorregadia ao
coração, facilitando seu movimento
ininterrupto.
III - O pericárdio é o músculo
responsável
pelas
contrações
vigorosas
e
involuntárias
do
coração; situa-se entre o pericárdio
e o endocárdio.

39)
Denomina-se
infarto
do
miocárdio, um ataque cardíaco
decorrente do fluxo de sangue
direcionado ao miocárdio, sendo
este
bloqueado
por
tempo
prolongado, de modo que parte do
músculo cardíaco acaba sendo
danificado. Dessa forma, assinale a
alternativa incorreta:

a) I, II e III estão corretas;
b) I e II estão corretas;
c) II e III estão corretas;
d) Somente I está correta.

40) Analise as assertivas abaixo e
em seguida, assinale a alternativa
correta:

a) A presença de placas de gordura
no
sangue
é
chamada
de aterosclerose;
b) Outra causa comum de infarto
são espasmos de uma artéria
coronária, que podem ser capazes
de interromper o fluxo de sangue a
uma parte do músculo cardíaco;
c) A cocaína não pode ser
causadora de espasmos de uma
artéria coronária;
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