
 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO  

 

Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 35 (trinta e cinco) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) 

alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

► A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

► Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de questões, 

seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao fiscal de provas.  

► Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde corretamente a cada 

uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão-

Resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta, por erro 

do candidato. 

► Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá ser marcado 

somente com caneta esferográfica azul ou preta.  

► O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

► Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O candidato poderá 

levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o Cartão-Resposta, serão entregues ao 

fiscal de sala ao final da prova. 

► O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de provas. 

► Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até que o último 

deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo termo de encerramento do certame, 

deverão sair juntos da sala de prova. 
► Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta: 

 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, conforme segue: 

 
  

 Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 
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A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL  

 

1) (FUNDATEC, Prefeitura de Candelária-RS, 2021) As vacinas contra a Covid-19 foram 

desenvolvidas em uma velocidade sem precedentes. Os estudos comprovam a eficácia e a 

segurança de diferentes tipos de vacina, desenvolvidas a partir de tecnologias que já existiam e 

de novas tecnologias, que representam inovações importantes para o futuro tratamento de várias 

doenças. Apesar das diferentes abordagens, todas as vacinas têm por objetivo induzir a resposta 

imunológica do organismo, fazendo com que este produza defesas contra o vírus da covid-19, o 

SARS-CoV-2. (Fonte: www.rededorsaoluiz.com.br). 

Das vacinas contra a doença que já receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) para uso no Brasil e estão sendo aplicadas na população, qual delas se baseia 

na tecnologia de RNA mensageiro, ou mRNA, que consiste em dar as instruções ao organismo 

para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus que estimulam a 

resposta do sistema imune? 

a) Astrazeneca. 

b) CoronaVac. 

c) Janssen. 

d) Pfizer.  

e) Sputnik-V.  

 

2) (UEMA, 2021) A Cúpula da Rocha ou Domo da Rocha, situado em Jerusalém, foi construído no 

século VII e é um dos lugares mais sagrados da religião islâmica. (Cúpula da Rocha. Qubbat As-

Sakhrah. Jerusalém, Israel. Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-

Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg . Acesso em 09 de outubro de 2021) 

O Islamismo defende os seguintes pilares: 

a) O monoteísmo (Alá é o único Deus/Maomé, o 

seu profeta) e a ação de grupos extremistas 

radicais como forma de ação religiosa e política. 

b) A oração (salat), realizada cinco vezes ao dia, 

e a exigência de que toda a muçulmana use a 

burca (chadri) para cobrir o rosto. 

c) O jejum (saum), no mês do Ramadã, e a criação 

de exércitos paramilitares para a vingança contra 

judeus e cristãos em países ocidentais. 

d) O exercício da caridade (zakat) e a proibição de 

mulheres terem acesso ao ensino escolar e 

universitário. e) a peregrinação a Meca (haj), pelo menos uma vez na vida pelo fiel, e a tolerância em 

relação a todas as religiões. 

e) A peregrinação a Meca (haj), pelo menos uma vez na vida pelo fiel, e a tolerância em relação a todas 

as religiões. 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg
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3) (Banco da Amazônia/IBGE/2021) A pandemia agravou a desigualdade no acesso à Internet no 

Brasil, o que pode deixar cicatrizes sociais em crianças e jovens: com a exclusão digital e a 

disparidade no acesso à educação, o risco de os filhos não conseguirem ter renda superior à dos 

seus pais quando adultos aumenta. Os dados do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento 

Social mostram que só 29,6% dos filhos de pais que não tiveram qualquer instrução têm acesso 

à banda larga. Nos lares onde os pais têm curso superior, esta parcela sobe para 89,4%. 

(ALMEIDA, C.; NALIN, C. Exclusão Digital Cresce na Pandemia e Deve Frear Mobilidade 

Social no País. Jornal O Globo, Economia, 25 jan. 2021, p. 13).  

Os dados atualizados revelam que a mobilidade social e a inclusão digital no Brasil estão 

diretamente vinculadas ao acesso à: 

a) Habitação.  

b) Educação.  

c) Filantropia.  

d) Alimentação.  

e) Religiosidade. 

 

4) (Prefeitura de São João do Sul - SC/2021) Uma onda de protestos que ocorreu em 2020, fez a 

hashtag#BlackLivesMatter (Vidas Negras Importam, em tradução livre) ganhar manifestações 

nas ruas e nas redes sociais. Famosos e anônimos usaram o termo, no online e no offline, como 

forma de apoio ao movimento antirracista e para cobrar das autoridades que resguardem vidas 

negras. O caso, que motivou essa onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos, 

aconteceu no dia 25 de maio de 2020.  

Assinale a alternativa que aponta o caso que desencadeou essa onda de protestos:  

a) A morte de George Floyd asfixiado por um policial nos Estados Unidos.  

b) A morte de George Floyd, morto com um tiro na cabeça mesmo sem reagir ao ser confrontado por 

policiais nos EUA.  

c) A morte do jovem negro Trayvon Martin, que foi morto com um único tiro no peito, enquanto 

voltava para casa depois de ter comprado doces.  

d) A morte do adolescente João Pedro Mattos, 14, alvejado dentro de casa e morto com um tiro nas 

costas por policiais.  

e) A morte de Jeremy Floyd, morto após ser asfixiado por um policial nos EUA.  

 

5) (PUC-PR, 2019)“Começaremos por dizer algo para esclarecer os conceitos: “responsabilidade” 

não é o mesmo que “obrigação” em geral, mas um caso especial dela. A obrigação pode subjazer 

a uma conduta mesma, a responsabilidade vai mais além dela, tem uma referência externa”. No 

livro Técnica, Medicina e Ética: sobre a prática do Princípio Responsabilidade, o filósofo Hans 

Jonas analisa quais são os limites do desenvolvimento científico e de que modo os próprios 

cientistas devem se comportar com relação à autocensura da pesquisa. 

De acordo com os seus conhecimentos sobre o tema e baseando-se no livro mencionado, 

é CORRETO afirmar que: 
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a) Para Hans Jonas, a pesquisa científica, por lidar com um poder técnico capaz de produzir o 

aniquilamento da vida, tem não só uma obrigação, no sentido interno de seu trabalho, mas uma 

responsabilidade, no sentido externo, com os limites de seu desenvolvimento e com os alcances 

práticos que ela pode obter.  

b) Conforme aponta Hans Jonas, não se pode esperar que os cientistas tenham uma tomada de 

consciência sobre suas responsabilidades, de tal modo que é necessário que existam leis que 

restrinjam os avanços científicos com vistas a frear a destruição do meio ambiente.  

c) Segundo Hans Jonas, uma vez que a natureza não tem valores éticos em si mesma, não é 

exigível que os cientistas tenham um posicionamento crítico e ético, dado que o 

desenvolvimento das ciências depende mais de uma relação com a natureza do que com os 

campos filosóficos.  

d) A técnica moderna e os cientistas precisam encontrar um ponto de equilíbrio em que a 

responsabilidade ética seja apresentada como um importante valor para definir os limites da 

ciência; nesse sentido, os cientistas precisarão abandonar a objetividade da ciência em prol de 

uma análise mais subjetiva com vistas a obter esse fundamento ético.  

e) O pesquisador científico, na perspectiva de Hans Jonas, não pode ser submetido a nenhum tipo 

de análise ética em sua pesquisa, uma vez que o único elemento importante para o trabalho 

científico é determinado pela própria ciência. 

 

6) (Unioeste, 2017) A partir da reflexão sugerida pelo poema de Bertolt Brecht, “O Analfabeto 

Político” – “O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos 

acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, 

do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão 

burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da 

sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, 

que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais.” 

– é CORRETO afirmar que: 

a) O desinteresse pela política tem consequências econômicas e sociais que afetam todas as pessoas: 

tanto as que participam ativamente da política como aquelas que se abstêm. 

b) Todas as pessoas deveriam participar diretamente da política institucional: quer dizer, se candidatar 

a algum cargo eletivo, já que vivemos em uma democracia participativa. 

c) Brecht sugere que as pessoas analfabetas não se interessam por política e por isso são culpadas 

pelo surgimento de problemas sociais, como prostituição, corrupção e altos preços de alimentos. 

d) A política é, como mostra Brecht, uma atividade altamente especializada que deve ser exercida 

apenas por profissionais – sobretudo economistas, que conseguirão tomar as melhores decisões. 

e) O envolvimento de pessoas analfabetas na política – que podem votar e se candidatar a cargos 

eletivos – é o responsável pela situação crítica que enfrentamos e pela corrupção. 

 

7) (UPE 2020)(...) com referência aos índios Kayapó e aos xinguanos. Aqueles são índios hostis, 

estes pacíficos, mas cujo contato com sertanistas data de apenas dez anos. A despeito da ausência 

de relações permanentes com civilizados, esses grupos já possuem considerável acervo de artigos 

de nossa cultura – ferramentas, armas, objetos de adornos, tomados em ataques a povoados 
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sertanejos ou adquiridos por via de outras tribos. O empréstimo cultural não se limitou apenas 

a esses objetos. Ocorreram outras modificações. Alteraram-se as relações entre aldeias, e a 

própria estrutura social tende a ser influenciada, especial no que se refere ao status de chefia. 

Entre os Kamayá, reconheciase a autoridade e o título de um capitão, patente que lhe é dada por 

funcionários do Serviço de Proteção aos Índios, em uma viagem que esse indivíduo realizou em 

tempos anteriores à atual penetração do Xingu. (REVISTA DE ANTROPOLOGIA, n.1, v. 5, pp. 

67-74, jun. 1957). 

 O texto apresenta um processo cultural. Sobre este, analise as seguintes afirmativas: 

 I. O conceito de relativismo cultural se torna chave na compreensão das particularidades culturais 

descritas no texto. 

II. Os fatores demográfico, étnico e ecológico marcam os contatos estabelecidos pelos grupos sociais. 

III. O processo cultural apresentado se caracteriza por crenças transmitidas no processo de 

aprendizagem institucionalizada, logo, sistematizada. 

IV. A transculturação está presente nos contatos entre os grupos destacados no texto e consiste em 

trocas de elementos culturais. 

V. O determinismo é um conceito importante para que sejam compreendidas as relações entre os 

grupos, pois atribui qualidade inata às etnias ou aos grupos humanos. 

Estão CORRETAS, apenas: 

a) I, II e III.  

b) I, III, IV e V.  

c) II e III.  

d) I, II e IV.  

e) I, II, IV e V. 

 

8) (FUMARC, 2018) Em muitos casos, a discriminação racial coloca a população afrodescendente 

nos estratos mais baixos da sociedade e eles estão agrupados entre os mais pobres dos pobres. A 

discriminação enfrentada pela população afrodescendente perpetua ciclos de desvantagem e 

transmissão intergeracional de pobreza, prejudicando o seu desenvolvimento humano. As 

barreiras ao acesso e à conclusão de uma educação de qualidade repercutem no acesso ao 

mercado de trabalho e nos tipos de empregos encontrados. Os empregos são negados em razão 

da falta de qualificação educacional ou por conta do racismo estrutural. A moradia é negada em 

razão de preconceito racial, e a população afrodescendente é forçada a habitar em áreas com 

infraestrutura precária, onde ela está exposta ao crime e à violência. A prática de suas próprias 

culturas e religiões, assim como a participação na vida cultural de suas comunidades, não raro 

são cercadas de restrições e impedimentos. Em alguns países, também sofrem deslocamento, por 

conta de ameaças de conflito armado ou projetos de desenvolvimento industrial de grande escala. 

(Fonte: Livreto da ONU. Década Internacional de Povos Afrodescendentes. 2016, p. 09. Disponível 

em: https://nacoesunidas.org/wpcontent/uploads/2016/05/WEB_BookletDecadaAfro_portugues.pdf> 

Acesso 26 fev. 2018). 

O gráfico, a seguir, aponta a discrepância em relação ao rendimento médio salarial, a partir dos 

critérios raça e cor: 
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(Fonte: Disponível em: http://economia.estadao.com.br/blogs/nos-eixos/como-raca-e-genero-ainda-afetam-as-suas-

chances-de-conseguir-emprego-e-bons-salarios/> Acesso 26 fev 2018). 

Diante do exposto, NÃO explica os fatores que causaram e causam desigualdades na vida da 

população negra/afrodescendente o que se afirma em: 

a) A Década Internacional de Afrodescendentes é uma ocasião para promover maior conhecimento, valor 

e respeito às conquistas da população afrodescendente e às suas contribuições para a humanidade. É 

uma ferramenta útil para abrir caminho para o trabalho e a cooperação futura entre Estados, 

organizações internacionais e regionais, sociedade civil e outros, a fim de aprimorar a situação dos 

direitos humanos e do bem-estar da população afrodescendente. 

b) As condições econômica e social sobrepõem a condição de raça e cor, ou seja, a desigualdade é um 

problema de distribuição de renda e oportunidades iguais para todos. Por isso, afrodescendentes e 

outros grupos que sofrem discriminação social e que se encontram na posição de migrantes, refugiados 

e solicitantes de refúgio por todo o mundo estão em situações de extrema vulnerabilidade. 

c) As desigualdades são parte do legado de erros do passado. Racismo, preconceito e discriminação racial 

contra a população afrodescendente têm suas raízes nos regimes de escravização, no tráfico de 

escravizados e no colonialismo. Na história do tempo presente, essas heranças são reforçadas pela 

discriminação interpessoal, institucional e estrutural e manifestam-se na desigualdade e 

marginalização em nível mundial. 

d) Homens jovens afrodescendentes são essencialmente vulneráveis. São cidadãos que correm maiores 

riscos de serem apreendidos na rua por ocasião da filtragem racial, enfrentam maiores índices de 

violência policial e mortes e, consequentemente, continuam sendo detidos, encarcerados e sujeitos a 

penas maiores com mais frequência. 

e) Mulheres e meninas afrodescendentes sofrem discriminações múltiplas com base em raça, condição 

socioeconômica, gênero, acesso limitado à educação, trabalho e segurança. Por isso, a Década 

Internacional de Afrodescendentes é uma oportunidade não só de combater a discriminação racial, 

enfrentada pela população afrodescendente, mas também de assegurar o desfrute igualitário de todos 

os direitos humanos por todos, e de fortalecer a igualdade, a não discriminação, a democracia e o 

Estado de Direito em nossas sociedades. 

http://economia.estadao.com.br/blogs/nos-eixos/como-raca-e-genero-ainda-afetam-as-suas-
http://economia.estadao.com.br/blogs/nos-eixos/como-raca-e-genero-ainda-afetam-as-suas-
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9) (UFN, 2017) Por mais grandioso que um pensador seja, devem-se apontar as falhas em seu 

pensamento. Aristóteles acreditava que era possível, por exemplo, justificar a escravidão, e a 

defesa dessa prática causou e, infelizmente, ainda causa muito sofrimento e dor. Uma 

compreensão da natureza humana, condizente com a ideia de direitos humanos, e que não 

permitisse seu uso para justificar a escravidão, excluiria quais dos pensamentos abaixo? 

(Adaptações de duas versões da Declaração sobre as raças e o preconceito racial da Unesco de 

1950 e 1978, facilmente encontradas online). 

I. Todos os seres humanos pertencem a uma mesma espécie. Eles nascem iguais em dignidade e 

direitos.  

II. Todos os indivíduos e grupos têm o direito de ser diferentes, a existência de diferenças 

baseadas na cultura, ambiente e diversidade histórica é um testemunho dessas diferenças de 

identidade cultural. 

III. A palavra “raça” pode ser usada para designar um grupo ou uma população caracterizada 

por certas concentrações, relativas quanto à frequência e à distribuição de genes ou de caracteres 

físicos que, no decorrer dos tempos, aparecem, variam e, muitas vezes, até desaparecem sob a 

influência de fatores de isolamento geográficos ou culturais. 

IV. As diferenças genéticas hereditárias constituem um fator de importância primordial nas 

causas das diferenças entre a complexidade cultural e civilizatória dos diversos povos. 

V. Os fatores que desempenharam um papel preponderante na evolução intelectual do homem 

são a sua faculdade de aprender e a sua plasticidade, presentes em todo o ser humano. 

VI. A personalidade e o caráter dependem de fatores geralmente associados à “raça”. Em todos 

os grupos humanos, encontram-se tipos muito variados de personalidade e de caráter, mas há 

razão para crer que certos grupos sejam mais favorecidos que outros nesses quesitos. 

Estão excluídos: 

a) Apenas I e II.  

b) Apenas II e III.  

c) Apenas III e VI.  

d) Apenas IV e V.  

e) Apenas IV e VI. 
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10) Considere a imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(UNIMONTES 2019) Em “Filosofia – experiência do pensamento”, Sílvio Gallo escreve que, “no 

século XX, a humanidade passou a se preocupar cada vez mais com a preservação dos recursos 

naturais e as questões ambientais em geral. Segundo o filósofo Bruno Latour, um problema 

ecológico é um híbrido, pois não envolve apenas uma ciência ou um conjunto de ciências; tem 

também um aspecto político. Por essa razão, Latour fala em ‘políticas da natureza’: já não basta 

produzir uma ciência, um conhecimento da natureza, é necessário também construir ações 

políticas na relação entre o ser humano e a natureza. Um terceiro elemento deve ser 

acrescentado: uma ética ambiental.” (GALLO, Sílvio. Filosofia – experiência do pensamento. São 

Paulo: Spicione, 2003. p. 283). 

Essa proposta contemporânea de uma ética ambiental remete ao entendimento de que há valores 

e princípios fundamentais que envolvem todos os povos do planeta. 

a) Uma ética ambiental para as sociedades democráticas seja capaz de promover a justiça pelo 

entendimento de todos com todos.  

b) Os países capitalistas promovam ações políticas ambientais que assegurem, exclusivamente, o 

desenvolvimento econômico ocidental.  

c) O olhar ético seja dirigido para os projetos de avanço industrial e tecnológico, deixando para as 

futuras gerações as questões ambientais.  

d) As relações do ser humano com a natureza levem em conta ações políticas de preservação 

ambiental, exclusivamente, das florestas, animais, rios, riachos, lagos, mares e oceanos. 

e) No século XX e XXI, a humanidade ignorou as questões ambientais em nome do progresso 

econômico. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

11) (FEPESE, 2019)  Assinale a frase correta quanto à acentuação gráfica e à pontuação.  

a) Como já sabemos o que lhe acontecerá, no futuro, em breve encontra-lo-emos por aí perdido e 

solitário, numa rua qualquer.  
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b) Colocaram um cartaz na porta do refeitório com a informação de que hoje não haverá lanche e 

almoço, mas ninguém gostou da ideia.  

c) Em priscas eras, muitos patricios hoje figuras históricas tiveram de procurar asilo em países que 

abriram suas portas para poder livremente manifestar suas divergências.  

d) A batata em conjunto com o trigo e o arroz é um dos três alimentos mais importantes e completos 

da roda dos alimentos, sendo uma ótima fonte de energía.  

e) Após início da paralisação, aeronautas e aeroviários mantém negociação com empresas aéreas mas 

ainda não há vôos atrasados. 

 

12) (FEPESE, 2019)   Assinale a frase correta quanto à regência nominal e verbal.  

a) Então ele foi à rodoviária para dar adeus às pessoas que partiram rumo à Bahia.  

b) Nessa empresa, todos os colaboradores são orientados para obedecer um rigoroso código de 

conduta.  

c) Amigo, quando eu lhe encontrar outra vez, vou querer abraçá-lhe e agradeço-lo de coração.  

d) Infelizmente, estamos a mercê do prefeito, pois as informações que dispomos não são fidedignas.  

e) O estudo de literatura visa ampliação do conhecimento, e fazer boas leituras implica em domínio 

da gramática 

 

13) (Adaptado de UNOESC, 2020) Analise o período a seguir e assinale a alternativa correta: “Todos 

os candidatos estão preparados para a prova.”  

a) O termo sublinhado é sujeito composto.  

b) O termo sublinhado é sujeito simples.  

c) O termo sublinhado é núcleo do sujeito.  

d) O termo sublinhado é predicativo do sujeito. 

e) O termo sublinhado é adjetivo. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020) O termo em destaque está corretamente empregado na frase:  

a) A sessão da câmara dos vereadores inicia às 17 horas. 

b) A sessão de moda feminina está sofrendo reformas.  

c) “A herança consiste, primeiramente, no ato de sessão dos direitos aos herdeiros.”  

d) O funcionário foi transferido para outra sessão. 

e) A seção da câmera não ocorrerá hoje. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020). Observe as frases seguintes e assinale a alternativa correta 

quanto ao emprego do sinal da crase.  

I. Os candidatos estavam às voltas com os materiais da prova.  

II. A forma de pagamento dessa apostila foi à prazo.  

III. Dois aviões da FAB foram à China buscar os brasileiros.  

IV. Fui à Piratuba me distrair antes dessa prova.  

a) Todas as frases apresentam erro quanto ao emprego do sinal da crase.  

b) I, II estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase.  

c) I, III e IV estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase.  
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d) I e III estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase. 

e) Todas as frases estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA  

 

16) (Adaptado de OMNI, 2021)  João trabalha com venda de automóveis e ganha por comissão, por 

isso ele distribui o seu salário da seguinte forma: 50% ele reserva para suas despesas fixas, 30% 

ele investe, 15% ele faz doação e 5% ele usa com supérfluos. Se em um determinado mês João 

recebeu R$ 5.200,00, quanto ele investiu?  

a) Ele investiu R$ 2.600,00.  

b) Ele investiu R$ 1.040,00.  

c) Ele investiu R$ 520,00.  

d) Ele investiu R$ 1.560,00. 

e) Ele investiu R$ 1.580,00 

17) (Adaptado de UNOESC, 2017) Calcule a expressão Assim, quanto é 30% do 

resultado dessa expressão?  

a) 1,5.  

b) 2,4.  

c) 3,2.  

d) 4,0. 

e) 3.0 

 

18) (Adaptado de FEPESE, 2019) Um professor decide dividir seus alunos, 20 meninos e 24 meninas 

em grupos, de forma que cada grupo tenha o maior tamanho possível. Ainda, o número de 

meninas em cada grupo deve ser igual, bem como o número de meninos em cada grupo deve ser 

igual. Logo, o número total de alunos (meninos e meninas) em cada um dos grupos é igual a:  

a) 4 

b) 8 

c) 9 

d) 10 

e) 11 

 

19) (FUNDATEC, 2021) Um cuidador social realiza, em cinco dias úteis de uma determinada 

semana, respectivamente, 25, 27, 30, 25 e 28 atendimentos diários. A média diária de 

atendimentos é de: 

Alternativas 

a) 25. 

b) 26. 

c) 27. 

d) 28. 

e) 30. 
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20) (FUNDATEC, 2021) Ao pagar o estacionamento público por um terminal de autoatendimento, 

Marcela inseriu moedas de cinquenta centavos e vinte e cinco centavos. Após inserir as 9 moedas 

desses valores, o display exibiu o valor correspondente ao depósito de R$ 3,75. Quantas moedas 

de cinquenta e vinte cinco centavos foram, respectivamente, inseridas? 

Alternativas 

a) 6 e 3. 

b) 5 e 1. 

c) 4 e 3. 

d) 3 e 3. 

e) 3 e 6. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO (15 QUESTÕES) 

 

21) (ENADE 2019) O princípio da acessibilidade dispõe que na construção de espaços, na 

formatação de produtos e no planejamento de serviços deve-se considerar que as pessoas com 

deficiência (PCD) são usuárias legítimas, dignas e independentes. Nenhum serviço pode ser 

concedido, permitido, autorizado ou delegado sem acessibilidade plena, para não obstaculizar o 

exercício pleno dos direitos pelas pessoas com deficiência. A acessibilidade é um direito de todos 

os cidadãos e, por isso, não se limita a propiciar a inclusão de pessoas com deficiência, mas 

também de pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e em situação vulnerável.  

OLIVEIRA, S. M. de. Cidade e acessibilidade: inclusão social das pessoas com 

deficiências. In: VIII Simpósio Iberoamericano em comércio internacional, 

desenvolvimento e integração regional, 2017 (adaptado).  

 

Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. 

 

I. Projetar e adaptar as vias públicas facilita a circulação das pessoas com dificuldade de 

locomoção e usuários de cadeiras de rodas, sendo uma medida adequada de acessibilidade.  

II. Padronizar as calçadas com implantação universal de rampas, faixas de circulação livres de 

barreiras, guias e pisos antiderrapantes atende ao princípio da acessibilidade.  

III. Garantir a ajuda de terceiros a pessoas com deficiências, nos edifícios públicos e em espaços 

abertos públicos, é uma previsão legal convergente ao princípio da acessibilidade.  

IV. Implantar sinalização sonora nos semáforos e informações em braille nas sinalizações dos 

espaços urbanos para pessoas com deficiência visual são providências de acessibilidade 

adequadas.  

 

  É correto o que se afirma em  

a) III, apenas.  

b) I e IV, apenas.  

c) II e III, apenas.  

d) I, II e IV, apenas. 
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e) I, II, III e IV. 

 

22) (ENADE 2018) Os líderes são os motivadores dos profissionais, e estes, motivados, propiciam a 

formação de equipes de trabalho de alta performance – a mais relevante entre todas as atividades 

de responsabilidade do líder. Os técnicos esportivos, por exemplo, procuram os melhores atletas, 

aqueles que apresentam condições físicas adequadas ao perfil do esporte que vão praticar e que 

tenham facilidade de integrar-se aos demais atletas, principalmente se a modalidade for coletiva.  

TEIXEIRA, J. M. B.; RIBEIRO, M. T. F. Gestão de pessoas na administração 

pública: teorias e conceitos. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2017 (adaptado). 

A partir das informações do texto apresentado, avalie as afirmações a seguir.  

I. A liderança é uma competência inata do indivíduo, ou seja, não é adquirida ao longo do 

exercício profissional.  

II. O feedback, essencial para uma boa atuação na gestão de pessoas, deve ser dado aos 

subordinados em público, de modo a desafiá-los a promoverem alterações positivas em seu 

comportamento.  

III. O exercício da liderança como forma de influenciar o comportamento de equipes de trabalho 

permite direcioná-las aos objetivos estabelecidos pela organização. 

 IV. A motivação dos membros do grupo é um dos fatores que influenciam na produtividade da 

equipe.  

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I e II.  

b) I e III.  

c) III e IV.  

d) I, II e IV. 

e) II, III e IV. 

 

23) (ENADE ADM PUBLICA 2015) Parte das dificuldades vivenciadas no gerenciamento de setores 

organizacionais pode estar relacionada à inteligência emocional (IE). O modo de lidar com as 

emoções no ambiente de trabalho pode comprometer o desempenho de servidores no 

gerenciamento de setores da administração pública, além de gerar insatisfação e desmotivação 

no trabalho.  

 

Com base neste texto , avalia as seguintes asserções e as relações propostas entre elas: 

 

I. De um modo geral, evidencias empíricas sugerem que, quanto maior a IE de uma pessoas, 

melhor seu desempenho no trabalho .  

PORQUE 
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II. São provavelmente mais eficazes as pessoas que conhecem suas emoções e conseguem 

interpretar pistas emocionais .  

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

24) (ENADE 2019) De acordo com as condições em que as tarefas são desempenhadas e com o tempo 

durante o qual o homem permanece na mesma posição, realizando determinadas atividades, 

podem surgir problemas como desconforto e fadiga.  

 

CORRÊA, V. M. Ergonomia: fundamentos e aplicações. Porto Alegre: Bookman, 

2015 (adaptado).  

 

Considerando o tema abordado no texto, avalie as afirmações a seguir. 

I. A ergonomia é responsável pela adaptação das características psicofisiológicas dos 

trabalhadores às condições ambientais de trabalho. 

II. Sempre que o trabalho puder ser executado com o trabalhador sentado ou em pé, o posto de 

trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta última posição. 

III. A ergonomia organizacional envolve aspectos relacionados às normas de produção, ao ritmo 

de trabalho e às exigências de tempo para conclusão de atividades. 

IV. Os trabalhadores, incluindo jovens e mulheres, podem realizar o transporte manual de 

cargas, limitando-se o peso máximo a ser transportado, devendo ainda receber treinamento ou 

instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho a serem adotados.  

 

É correto apenas o que se afirma em:  

a) I.  

b) III.  

c) I e II.  

d) III e IV.  

e) I, II e IV. 

 

25) (ENADE 2018) A ideia de governo eletrônico, embora associada ao uso de tecnologia de 

informação no setor público, ultrapassa essa dimensão. Em alguns casos, está vinculada à 

modernização da administração pública por meio do uso de tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) e à melhoria da eficiência dos processos operacionais e administrativos dos 

governos. Entre as causas determinantes da adoção das TIC de forma estratégica e intensiva 
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pelos governos em seus processos internos e na melhoria dos serviços públicos prestados à 

sociedade, destacam-se: o uso intensivo das TIC pelos cidadãos, empresas privadas e 

organizações não governamentais; a migração da informação baseada em papel para mídias 

eletrônicas e serviços on-line; e o avanço e universalização da infraestrutura pública de 

telecomunicações e da internet.      

DINIZ, E. H.; BARBOSA, A. F.; JUNQUEIRA, Á. R.B.; PRADO, O. O governo 

eletrônico no Brasil: perspectiva histórica a partir de um modelo estruturado de 

análise. In: Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro: FGV, jan./fev. 

2009, p. 24-25 (adaptado).  

 

Considerando o texto apresentado, assinale a opção correta.  

a) A gestão das TIC na Administração Pública deve focar o contexto interno da organização em busca 

de maior eficácia organizacional.  

b) A Administração Pública disponibiliza, por meio das TIC, dados e relatórios, oferecendo aos 

cidadãos a possibilidade de decidirem sobre as ações do Governo.  

c) A sociedade, por meio das TIC, passa a ter um instrumento de controle e fiscalização não só sobre 

as atividades do Poder Executivo, como também sobre o emprego de seus recursos.  

d) O Governo Federal, nos últimos anos, conseguiu transformar o país em uma comunidade digital, 

onde, apesar da desigualdade social, os cidadãos têm amplo acesso a modernos métodos de 

comunicação, como a internet.  

e) A disseminação no uso de sistemas gerenciais de informação reduz consideravelmente o risco de 

exclusão digital, na medida em que esses sistemas viabilizam a ampla comunicação das 

informações sobre as ações governamentais. 

 

26) (ENADE 2018) A comunicação pública não só facilita a acessibilidade às informações como 

também pode ser um instrumento de conscientização e fomento da participação individual na 

construção do senso de coletividade. Nessa construção, incorporam-se, ainda, os conceitos de 

processo decisório político, de política e de rede de política pública, uma vez que se deve buscar, 

ao mesmo tempo, o equilíbrio entre o direito da sociedade à informação e a preservação da 

imagem da instituição pública. 

A partir do texto apresentado, avalie as afirmações a seguir, a respeito das características da 

concepção atual de Administração Pública.  

I. No contexto das redes de gestão de políticas públicas, o processo racional de administração 

pública, centralizado no governo, cede lugar ao processo participativo híbrido, que envolve 

atores estatais e não estatais. 

 II. A estratégia da gestão pública deve ser construída com base em princípios sociais e éticos, 

pois, em uma sociedade cujo objetivo é o alcance da cidadania, a comunicação adquire 

importante papel social. 
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 III. O Estado deve intermediar e negociar os interesses dos atores políticos, na busca de 

estabelecer critérios de justiça social, pois a ele cabe, levando em consideração tais interesses, 

fazer escolhas, que se transformarão em decisões.  

É correto o que se afirma em  

a) I, apenas.  

b) II, apenas. 

c) I e III, apenas.  

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III 

 

27) (ENADE 2018) As organizações buscam promover inter-relações, para fomentar o 

desenvolvimento organizacional. Assim, valorizam profissionais que procuram manter sua 

identidade e seu bem-estar psicológico e cujos relacionamentos contribuem para seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. No texto apresentado, caracteriza-se o comportamento 

organizacional  

a) Social.  

b) Cultural. 

c) Proativo. 

d) Valorativo. 

e) Comunicativo. 

 

28) (ENADE 2018) Acompanhando a filosofia da administração participativa, a avaliação em rede, 

também conhecida como avaliação 360 graus, ocupa cada vez mais espaço nas empresas 

brasileiras. Esse tipo de avaliação vem apresentando resultados no desempenho das equipes e 

obtendo a adesão tanto dos empregados quanto dos gestores e dos dirigentes das organizações. 

Esse modelo de avaliação prevê o recebimento de diversos feedbacks daqueles que fazem parte 

da cadeia produtiva interna e externa. De posse do resultado da avaliação, o avaliado inicia a 

correção e o reajuste de seu desempenho, de forma a atender às expectativas da organização.  

GRAMIGNA, M. R. Modelo de competências e gestão de talentos. 2. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007 (adaptado).  

A respeito do tema tratado no texto, avalie as afirmações a seguir. 

 I. A avaliação 360 graus possibilita ao avaliado descobrir potenciais que não percebia em si 

mesmo e ampliar seu domínio de competências.  

II. Os resultados da avaliação 360 graus propiciam a formação de uma cultura de aprendizado 

constante e a otimização da motivação no trabalho.  

III. O crescimento e o desenvolvimento individual decorrentes da avaliação 360 graus 

representam um complicador para a organização, dada a dificuldade de reter os talentos 

despertados.  
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É correto o que se afirma em  

a) I, apenas. 

b) III, apenas. 

c) I e II, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

29) (ENADE 2018) Comunicar significa levar informações ou conhecimentos de uma pessoa para 

outra de maneira tão clara quanto possível. Tal significado pode ser utilizado numa variedade 

de contextos. Tomemos o exemplo da busca de comunicação por meio de um diálogo. Quando 

alguém diz alguma coisa, o outro com quem fala não responde com o mesmo significado que a 

primeira pessoa deu às suas palavras. Os significados podem ser similares, mas nunca iguais. 

Assim, quando a segunda pessoa reponde, a primeira percebe uma diferença entre o que ela quis 

dizer e o que a outra entendeu. Quando ela considera tal diferença, pode dar-se conta que existe 

algo novo, tanto para seus pontos de vista quanto para os do interlocutor. 

 BOHM, D. Diálogo: comunicação e redes de convivência. São Paulo: Editora 

Palas Athena, 2005 (adaptado). 

 Considerando o texto apresentado, avalie as afirmações a seguir.  

I. A comunicação pode levar à produção de algo novo se as pessoas forem capazes de ouvir 

livremente umas às outras, sem preconceitos e sem tentarem influenciar-se mutuamente, de 

modo que possam deixar de lado suas ideias e intenções antigas quando necessário.  

II. O encontro de duas pessoas que querem trocar ideias ou pontos de vista com base em 

fragmentos de informação resultará em comunicação efetiva, pois cada uma delas ouvirá 

atentamente a outra por meio do filtro de seus pensamentos.  

III. No mundo organizacional, há a intenção de se criar algo novo a partir das discussões e ações 

mútuas, em vez de algo que seja simplesmente transmitido por uma autoridade.  

É correto o que se afirma em:  

a) I, apenas.  

b) II, apenas.  

c) I e III, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

30) (ENADE 2018) A Administração Pública burocrática foi solidificada com o advento do Estado 

moderno, desenhando suas marcas em contraposição ao modelo patrimonialista. A burocracia, 

conforme análise clássica de Max Weber, foi o tipo de Administração Pública mais puro e 

apropriado à emergência da sociedade capitalista de base industrial, firmando-se como a 
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conhecemos atualmente. Entre as suas principais características, estão o fim da lealdade pessoal 

e da tradição como fonte de autoridade. A lei, as regras escritas e impessoais passam a definir as 

relações de mando e obediência. A nova gestão pública, também conhecida com modelo 

gerencialista, veio no bojo das mudanças socioeconômicas a partir dos anos 1970, contrapondo-

se ao modelo burocrático, tomado este como ineficiente e incapaz para lidar com demandas da 

sociedade contemporânea. Sua plataforma básica pretende buscar a transformação da 

Administração Pública, por meio da adoção de princípios de gestão até então exclusivos do setor 

privado da economia. 

 JUNQUILHO, G. S. Teorias da Administração Pública. Florianópolis: 

Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES : UAB, 

2010 (adaptado).  

Considerando o texto, avalie as afirmações a seguir.  

I. A Administração Pública gerencialista tem como foco a implementação de um modelo de 

gestão pública que se inspira nas recomendações e nos desenhos sugeridos pelos que advogam a 

favor da reforma do Estado para que se atinja mais eficiência do setor público, especialmente no 

campo econômico-financeiro.  

II. O gerencialismo descarta a Escola de Administração Científica, também chamada de Teoria 

Clássica da Administração, que foi idealizada por Henri Fayol, bem como a Teoria da 

Burocracia.  

III. A Administração Pública burocrática enfatiza a formalização, a divisão do trabalho, a 

hierarquia, a impessoalidade e a competência técnica dos funcionários, que devem ser 

promovidos e escolhidos por critérios de mérito e competência.  

É correto o que se afirma em:  

a) II, apenas.  

b) III, apenas.  

c) I e II, apenas.  

d) I e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

31) (ENADE 2018) Comunicação pública é um conceito complexo, que permite extrair abordagens 

sobre sua teoria e sua prática nos campos da comunicação organizacional e das relações públicas. 

Os três poderes que constituem o Estado também se valem de estruturas capazes de estabelecer 

comunicação pública, vista como a própria tradução da democracia. As mídias são essenciais à 

comunicação pública, na defesa dos interesses públicos e, também, dos privados. Na era digital, 

as tecnologias favorecem a comunicação, o relacionamento e a participação dos cidadãos nas 

questões de interesse coletivo.  

KUNSCH, M. M. K. (Org.). Comunicação pública, sociedade e cidadania. 1. ed. 

São Caetano do Sul, SP: Difusão Editora, 2011. (adaptado).  
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Sobre os processos de comunicação pública, avalie as asserções a seguir e a relação proposta 

entre elas.  

I. Com o surgimento de novas mídias impulsionadas por redes de computadores (internet e 

intranet), alterou-se o ambiente das comunicações nas organizações públicas bem como a cultura 

de relacionamentos entre as comunidades interna e externa aos organismos da Administração 

Pública.  

PORQUE 

II. A Era Digital e as novas mídias propiciaram, por um lado, crescente autonomia 

comunicacional ao cidadão e, por outro, diminuição da prestação presencial de serviços públicos, 

o que impulsiona inovações nos canais tradicionais de comunicação pública. A respeito dessas 

asserções, assinale a opção correta.  

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.  

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.  

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

e) As asserções I e II são proposições falsas 

 

32) (ENADE 2015) O processo de comunicação envolve elementos essenciais, como emissor, 

receptor, mensagem, canal e código. Em relação as barreiras que dificultam a comunicação , 

avalie as informações a seguir : 

I. As barreiras à comunicação são variáveis que interferem na interpretação ou transmissão 

adequada das ideias entre indivíduos ou grupos.  

II. O emprego de palavras ambíguas e a distância entre o emissor e o receptor configuram-se  

como barreiras externas à comunicação.  

 III. O uso de línguas diferentes pelo emissor e pelo receptor e a iluminação do espaço onde eles 

se comunicam são barreiras internas à comunicação.  

É correto o que se afirma em:  

a) I, apenas.  

b) III, apenas.  

c) I e II, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

33) (ENADE 2018) O modelo da Administração Pública Burocrática, surgido na segunda metade do 

século XIX, teve como princípios orientadores do seu desenvolvimento a profissionalização, a 

ideia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo – em síntese, o poder 

racional-legal.  

BRASIL. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília: Imprensa Nacional, 1995 

(adaptado).  
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Considerando o modelo de administração pública abordado no texto, bem como o modelo de 

Administração Pública Gerencial, avalie as afirmações a seguir.  

I. No modelo da Administração Pública Burocrática, visa-se controlar os atos administrativos, 

evitando-se, assim, a corrupção e o mau uso da máquina pública.  

II. O modelo da Administração Pública Burocrática antecedeu o modelo da Administração 

Pública Gerencial.  

III. O modelo da Administração Pública Gerencial objetiva reduzir custos e aumentar a 

qualidade dos serviços públicos, priorizando o cidadão como beneficiário desse serviço.  

É correto o que se afirma em:  

a) I, apenas.  

b) II, apenas.  

c) I e III, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

34) (ENADE 2018) Com as mudanças de mercado que impactam as empresas, um ciclo de evolução 

cultural de uma organização pode ser assim definido:  

1. uma crise na organização questiona as habilidades e práticas da liderança;  

2. observa-se uma ruptura nos padrões, nos símbolos, nas crenças ou nas estruturas da 

organização; 3. uma nova liderança emerge com um novo conjunto de pressupostos;  

4. os apoiadores da nova e os da antiga liderança entram em conflito. 

 FREITAS, M. E. Cultura organizacional: identidade, sedução e carisma. 

São Paulo: FGV, 2006 (adaptado). 

 Com base nas informações do texto e considerando que essa crise é resolvida, avalie as 

afirmações a seguir.  

I. Após a crise são aprofundadas as divergências internas em relação aos caminhos a serem 

seguidos pela empresa.  

II. Caso seja dado crédito à nova liderança, é estabelecida uma nova elite cultural na empresa.  

III. O prevalecimento da antiga liderança, caso aconteça, mostra a força da cultura 

organizacional vigente para a solução do conflito.  

É correto o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) III, apenas.  

c) I e II, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

35) (ENADE 2018) No cenário atual, o desenvolvimento e a construção das carreiras dos 

funcionários deve se dar de forma compartilhada entre as organizações e os próprios 

funcionários.  
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FRANÇA, A. C. L. Práticas de Recursos Humanos: ferramentas e 

procedimentos. São Paulo: Atlas, 2011 (adaptado). 

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.  

I. Os profissionais devem planejar suas carreiras de forma a garantirem sua competitividade no 

mundo do trabalho. PORQUE  

II. A motivação dos profissionais com as suas carreiras resulta também no crescimento da 

organização onde trabalham.  

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.  

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.  

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.  

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas. 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO  

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: A 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  

 

 

 

TRANSCREVA AS RESPOSTAS NO CARTÃO RESPOSTA A SEGUIR E ENTREGUE  AO 

APLICADOR.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D  A B C E D 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 

5 A B C E D 

6

1 

A B C E D 

7 A B C E D 

8

1 
A B C E D 

9 A B C E D 
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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 35 (trinta e cinco) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) 

alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

► A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

► Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de questões, 

seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao fiscal de provas.  

► Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde corretamente a cada 

uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão-

Resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta, por erro 

do candidato. 

► Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá ser marcado 

somente com caneta esferográfica azul ou preta.  

► O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

► Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O candidato poderá 

levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o Cartão-Resposta, serão entregues ao 

fiscal de sala ao final da prova. 

► O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de provas. 

► Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até que o último 

deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo termo de encerramento do certame, 

deverão sair juntos da sala de prova. 
► Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta: 

 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, conforme segue: 

 
  

 Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

1) Considere a imagem a seguir: 

(UNIMONTES 2019) Em “Filosofia – experiência do pensamento”, Sílvio Gallo escreve que, “no 

século XX, a humanidade passou a se preocupar cada vez mais com a 

preservação dos recursos naturais e as questões ambientais em geral. 

Segundo o filósofo Bruno Latour, um problema ecológico é um híbrido, 

pois não envolve apenas uma ciência ou um conjunto de ciências; tem 

também um aspecto político. Por essa razão, Latour fala em ‘políticas da 

natureza’: já não basta produzir uma ciência, um conhecimento da 

natureza, é necessário também construir ações políticas na relação entre 

o ser humano e a natureza. Um terceiro elemento deve ser acrescentado: 

uma ética ambiental.” (GALLO, Sílvio. Filosofia – experiência do 

pensamento. São Paulo: Spicione, 2003. p. 283). 

Essa proposta contemporânea de uma ética ambiental remete ao 

entendimento de que há valores e princípios fundamentais que envolvem 

todos os povos do planeta. 

a) Uma ética ambiental para as sociedades democráticas seja capaz de 

promover a justiça pelo entendimento de todos com todos.  

b) Os países capitalistas promovam ações políticas ambientais que assegurem, exclusivamente, o 

desenvolvimento econômico ocidental.  

c) O olhar ético seja dirigido para os projetos de avanço industrial e tecnológico, deixando para as 

futuras gerações as questões ambientais.  

d) As relações do ser humano com a natureza levem em conta ações políticas de preservação 

ambiental, exclusivamente, das florestas, animais, rios, riachos, lagos, mares e oceanos. 

e) No século XX e XXI, a humanidade ignorou as questões ambientais em nome do progresso 

econômico. 

 

2) (Banco da Amazônia/IBGE/2021) A pandemia agravou a desigualdade no acesso à Internet no 

Brasil, o que pode deixar cicatrizes sociais em crianças e jovens: com a exclusão digital e a 

disparidade no acesso à educação, o risco de os filhos não conseguirem ter renda superior à dos 

seus pais quando adultos aumenta. Os dados do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento 

Social mostram que só 29,6% dos filhos de pais que não tiveram qualquer instrução têm acesso 

à banda larga. Nos lares onde os pais têm curso superior, esta parcela sobe para 89,4%. 

(ALMEIDA, C.; NALIN, C. Exclusão Digital Cresce na Pandemia e Deve Frear Mobilidade 

Social no País. Jornal O Globo, Economia, 25 jan. 2021, p. 13).  

Os dados atualizados revelam que a mobilidade social e a inclusão digital no Brasil estão 

diretamente vinculadas ao acesso à: 

a) Habitação.  

b) Educação.  

c) Filantropia.  

d) Alimentação.  
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e) Religiosidade. 

 

3) (FUNDATEC, Prefeitura de Candelária-RS, 2021) As vacinas contra a Covid-19 foram 

desenvolvidas em uma velocidade sem precedentes. Os estudos comprovam a eficácia e a 

segurança de diferentes tipos de vacina, desenvolvidas a partir de tecnologias que já existiam e 

de novas tecnologias, que representam inovações importantes para o futuro tratamento de várias 

doenças. Apesar das diferentes abordagens, todas as vacinas têm por objetivo induzir a resposta 

imunológica do organismo, fazendo com que este produza defesas contra o vírus da covid-19, o 

SARS-CoV-2. (Fonte: www.rededorsaoluiz.com.br). 

Das vacinas contra a doença que já receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) para uso no Brasil e estão sendo aplicadas na população, qual delas se baseia 

na tecnologia de RNA mensageiro, ou mRNA, que consiste em dar as instruções ao organismo 

para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus que estimulam a 

resposta do sistema imune? 

a) Astrazeneca. 

b) CoronaVac. 

c) Janssen. 

d) Pfizer.  

e) Sputnik-V.  

 

4) (UEMA, 2021) A Cúpula da Rocha ou Domo da Rocha, situado em Jerusalém, foi construído no 

século VII e é um dos lugares mais sagrados da religião islâmica. (Cúpula da Rocha. Qubbat As-

Sakhrah. Jerusalém, Israel. Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-

Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg . Acesso em 09 de outubro de 2021) 

O Islamismo defende os seguintes pilares: 

a) o monoteísmo (Alá é o único Deus/Maomé, o seu 

profeta) e a ação de grupos extremistas radicais como 

forma de ação religiosa e política. 

b) a oração (salat), realizada cinco vezes ao dia, e a 

exigência de que toda a muçulmana use a burca (chadri) 

para cobrir o rosto. 

c) o jejum (saum), no mês do Ramadã, e a criação de 

exércitos paramilitares para a vingança contra judeus e 

cristãos em países ocidentais. 

d) o exercício da caridade (zakat) e a proibição de 

mulheres terem acesso ao ensino escolar e 

universitário. e) a peregrinação a Meca (haj), pelo menos uma vez na vida pelo fiel, e a tolerância em 

relação a todas as religiões. 

e) a peregrinação a Meca (haj), pelo menos uma vez na vida pelo fiel, e a tolerância em relação a todas 

as religiões. 

 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg
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5) (Prefeitura de São João do Sul - SC/2021) Uma onda de protestos que ocorreu em 2020, fez a 

hashtag#BlackLivesMatter (Vidas Negras Importam, em tradução livre) ganhar manifestações 

nas ruas e nas redes sociais. Famosos e anônimos usaram o termo, no online e no offline, como 

forma de apoio ao movimento antirracista e para cobrar das autoridades que resguardem vidas 

negras. O caso, que motivou essa onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos, 

aconteceu no dia 25 de maio de 2020.  

Assinale a alternativa que aponta o caso que desencadeou essa onda de protestos:  

a) A morte de George Floyd asfixiado por um policial nos Estados Unidos.  

b) A morte de George Floyd, morto com um tiro na cabeça mesmo sem reagir ao ser confrontado 

por policiais nos EUA.  

c) A morte do jovem negro Trayvon Martin, que foi morto com um único tiro no peito, enquanto 

voltava para casa depois de ter comprado doces.  

d) A morte do adolescente João Pedro Mattos, 14, alvejado dentro de casa e morto com um tiro 

nas costas por policiais.  

e) A morte de Jeremy Floyd, morto após ser asfixiado por um policial nos EUA.  

 

6) (FUMARC, 2018) Em muitos casos, a discriminação racial coloca a população afrodescendente 

nos estratos mais baixos da sociedade e eles estão agrupados entre os mais pobres dos pobres. A 

discriminação enfrentada pela população afrodescendente perpetua ciclos de desvantagem e 

transmissão intergeracional de pobreza, prejudicando o seu desenvolvimento humano. As 

barreiras ao acesso e à conclusão de uma educação de qualidade repercutem no acesso ao 

mercado de trabalho e nos tipos de empregos encontrados. Os empregos são negados em razão 

da falta de qualificação educacional ou por conta do racismo estrutural. A moradia é negada em 

razão de preconceito racial, e a população afrodescendente é forçada a habitar em áreas com 

infraestrutura precária, onde ela está exposta ao crime e à violência. A prática de suas próprias 

culturas e religiões, assim como a participação na vida cultural de suas comunidades, não raro 

são cercadas de restrições e impedimentos. Em alguns países, também sofrem deslocamento, por 

conta de ameaças de conflito armado ou projetos de desenvolvimento industrial de grande escala. 

(Fonte: Livreto da ONU. Década Internacional de Povos Afrodescendentes. 2016, p. 09. Disponível 

em: https://nacoesunidas.org/wpcontent/uploads/2016/05/WEB_BookletDecadaAfro_portugues.pdf> 

Acesso 26 fev. 2018). 
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O gráfico, a seguir, aponta a discrepância em relação ao rendimento médio salarial, a partir dos 

critérios raça e cor: 

(Fonte: Disponível 

em: http://economia.estadao.com.br/blogs/nos-eixos/como-raca-e-genero-ainda-afetam-as-suas-chances-de-conseguir-

emprego-e-bons-salarios/> Acesso 26 fev 2018). 

Diante do exposto, NÃO explica os fatores que causaram e causam desigualdades na vida da 

população negra/afrodescendente o que se afirma em: 

a) A Década Internacional de Afrodescendentes é uma ocasião para promover maior conhecimento, 

valor e respeito às conquistas da população afrodescendente e às suas contribuições para a 

humanidade. É uma ferramenta útil para abrir caminho para o trabalho e a cooperação futura entre 

Estados, organizações internacionais e regionais, sociedade civil e outros, a fim de aprimorar a 

situação dos direitos humanos e do bem-estar da população afrodescendente. 

b) As condições econômica e social sobrepõem a condição de raça e cor, ou seja, a desigualdade é 

um problema de distribuição de renda e oportunidades iguais para todos. Por isso, afrodescendentes 

e outros grupos que sofrem discriminação social e que se encontram na posição de migrantes, 

refugiados e solicitantes de refúgio por todo o mundo estão em situações de extrema 

vulnerabilidade. 

c) As desigualdades são parte do legado de erros do passado. Racismo, preconceito e discriminação 

racial contra a população afrodescendente têm suas raízes nos regimes de escravização, no tráfico 

de escravizados e no colonialismo. Na história do tempo presente, essas heranças são reforçadas 

pela discriminação interpessoal, institucional e estrutural e manifestam-se na desigualdade e 

marginalização em nível mundial. 

d) Homens jovens afrodescendentes são essencialmente vulneráveis. São cidadãos que correm 

maiores riscos de serem apreendidos na rua por ocasião da filtragem racial, enfrentam maiores 

índices de violência policial e mortes e, consequentemente, continuam sendo detidos, encarcerados 

e sujeitos a penas maiores com mais frequência. 

e) Mulheres e meninas afrodescendentes sofrem discriminações múltiplas com base em raça, 

condição socioeconômica, gênero, acesso limitado à educação, trabalho e segurança. Por isso, a 

Década Internacional de Afrodescendentes é uma oportunidade não só de combater a 

discriminação racial, enfrentada pela população afrodescendente, mas também de assegurar o 
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desfrute igualitário de todos os direitos humanos por todos, e de fortalecer a igualdade, a não 

discriminação, a democracia e o Estado de Direito em nossas sociedades. 

 

7) (Unioeste, 2017) A partir da reflexão sugerida pelo poema de Bertolt Brecht, “O Analfabeto 

Político” – “O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos 

acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, 

do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão 

burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da 

sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, 

que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais.” 

– é CORRETO afirmar que: 

a) O desinteresse pela política tem consequências econômicas e sociais que afetam todas as pessoas: 

tanto as que participam ativamente da política como aquelas que se abstêm. 

b) Todas as pessoas deveriam participar diretamente da política institucional: quer dizer, se candidatar 

a algum cargo eletivo, já que vivemos em uma democracia participativa. 

c) Brecht sugere que as pessoas analfabetas não se interessam por política e por isso são culpadas 

pelo surgimento de problemas sociais, como prostituição, corrupção e altos preços de alimentos. 

d) A política é, como mostra Brecht, uma atividade altamente especializada que deve ser exercida 

apenas por profissionais – sobretudo economistas, que conseguirão tomar as melhores decisões. 

e) O envolvimento de pessoas analfabetas na política – que podem votar e se candidatar a cargos 

eletivos – é o responsável pela situação crítica que enfrentamos e pela corrupção. 

 

8) (PUC-PR, 2019)“Começaremos por dizer algo para esclarecer os conceitos: “responsabilidade” 

não é o mesmo que “obrigação” em geral, mas um caso especial dela. A obrigação pode subjazer 

a uma conduta mesma, a responsabilidade vai mais além dela, tem uma referência externa”. No 

livro Técnica, Medicina e Ética: sobre a prática do Princípio Responsabilidade, o filósofo Hans 

Jonas analisa quais são os limites do desenvolvimento científico e de que modo os próprios 

cientistas devem se comportar com relação à autocensura da pesquisa. 

De acordo com os seus conhecimentos sobre o tema e baseando-se no livro mencionado, 

é CORRETO afirmar que: 

a) Para Hans Jonas, a pesquisa científica, por lidar com um poder técnico capaz de produzir o 

aniquilamento da vida, tem não só uma obrigação, no sentido interno de seu trabalho, mas uma 

responsabilidade, no sentido externo, com os limites de seu desenvolvimento e com os alcances 

práticos que ela pode obter.  

b) Conforme aponta Hans Jonas, não se pode esperar que os cientistas tenham uma tomada de 

consciência sobre suas responsabilidades, de tal modo que é necessário que existam leis que 

restrinjam os avanços científicos com vistas a frear a destruição do meio ambiente.  

c) Segundo Hans Jonas, uma vez que a natureza não tem valores éticos em si mesma, não é exigível 

que os cientistas tenham um posicionamento crítico e ético, dado que o desenvolvimento das 

ciências depende mais de uma relação com a natureza do que com os campos filosóficos.  

d) A técnica moderna e os cientistas precisam encontrar um ponto de equilíbrio em que a 

responsabilidade ética seja apresentada como um importante valor para definir os limites da 
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ciência; nesse sentido, os cientistas precisarão abandonar a objetividade da ciência em prol de uma 

análise mais subjetiva com vistas a obter esse fundamento ético.  

e) O pesquisador científico, na perspectiva de Hans Jonas, não pode ser submetido a nenhum tipo de 

análise ética em sua pesquisa, uma vez que o único elemento importante para o trabalho científico 

é determinado pela própria ciência. 

 

9) (UPE 2020)(...) com referência aos índios Kayapó e aos xinguanos. Aqueles são índios hostis, 

estes pacíficos, mas cujo contato com sertanistas data de apenas dez anos. A despeito da ausência 

de relações permanentes com civilizados, esses grupos já possuem considerável acervo de artigos 

de nossa cultura – ferramentas, armas, objetos de adornos, tomados em ataques a povoados 

sertanejos ou adquiridos por via de outras tribos. O empréstimo cultural não se limitou apenas 

a esses objetos. Ocorreram outras modificações. Alteraram-se as relações entre aldeias, e a 

própria estrutura social tende a ser influenciada, especial no que se refere ao status de chefia. 

Entre os Kamayá, reconheciase a autoridade e o título de um capitão, patente que lhe é dada por 

funcionários do Serviço de Proteção aos Índios, em uma viagem que esse indivíduo realizou em 

tempos anteriores à atual penetração do Xingu. (REVISTA DE ANTROPOLOGIA, n.1, v. 5, pp. 

67-74, jun. 1957). 

 O texto apresenta um processo cultural. Sobre este, analise as seguintes afirmativas: 

 I. O conceito de relativismo cultural se torna chave na compreensão das particularidades 

culturais descritas no texto. 

II. Os fatores demográfico, étnico e ecológico marcam os contatos estabelecidos pelos grupos 

sociais. 

III. O processo cultural apresentado se caracteriza por crenças transmitidas no processo de 

aprendizagem institucionalizada, logo, sistematizada. 

IV. A transculturação está presente nos contatos entre os grupos destacados no texto e consiste 

em trocas de elementos culturais. 

V. O determinismo é um conceito importante para que sejam compreendidas as relações entre 

os grupos, pois atribui qualidade inata às etnias ou aos grupos humanos. 

Estão CORRETAS, apenas: 

a) I, II e III.  

b) I, III, IV e V.  

c) II e III.  

d) I, II e IV.  

e) I, II, IV e V. 

 

10) (UFN, 2017) Por mais grandioso que um pensador seja, devem-se apontar as falhas em seu 

pensamento. Aristóteles acreditava que era possível, por exemplo, justificar a escravidão, e a 

defesa dessa prática causou e, infelizmente, ainda causa muito sofrimento e dor. Uma 

compreensão da natureza humana, condizente com a ideia de direitos humanos, e que não 

permitisse seu uso para justificar a escravidão, excluiria quais dos pensamentos abaixo? 

(Adaptações de duas versões da Declaração sobre as raças e o preconceito racial da Unesco de 1950 

e 1978, facilmente encontradas online). 
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I. Todos os seres humanos pertencem a uma mesma espécie. Eles nascem iguais em dignidade e 

direitos.  

II. Todos os indivíduos e grupos têm o direito de ser diferentes, a existência de diferenças 

baseadas na cultura, ambiente e diversidade histórica é um testemunho dessas diferenças de 

identidade cultural. 

III. A palavra “raça” pode ser usada para designar um grupo ou uma população caracterizada 

por certas concentrações, relativas quanto à frequência e à distribuição de genes ou de caracteres 

físicos que, no decorrer dos tempos, aparecem, variam e, muitas vezes, até desaparecem sob a 

influência de fatores de isolamento geográficos ou culturais. 

IV. As diferenças genéticas hereditárias constituem um fator de importância primordial nas 

causas das diferenças entre a complexidade cultural e civilizatória dos diversos povos. 

V. Os fatores que desempenharam um papel preponderante na evolução intelectual do homem 

são a sua faculdade de aprender e a sua plasticidade, presentes em todo o ser humano. 

VI. A personalidade e o caráter dependem de fatores geralmente associados à “raça”. Em todos 

os grupos humanos, encontram-se tipos muito variados de personalidade e de caráter, mas há 

razão para crer que certos grupos sejam mais favorecidos que outros nesses quesitos. 

Estão excluídos: 

a) Apenas I e II.  

b) Apenas II e III.  

c) Apenas III e VI.  

d) Apenas IV e V.  

e) Apenas IV e VI. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS (5 QUESTÕES) 

 

11) (Adaptado de UNOESC, 2020) Analise o período a seguir e assinale a alternativa correta: “Todos 

os candidatos estão preparados para a prova.”  

a) O termo sublinhado é sujeito composto.  

b) O termo sublinhado é sujeito simples.  

c) O termo sublinhado é núcleo do sujeito.  

d) O termo sublinhado é predicativo do sujeito. 

e) O termo sublinhado é adjetivo. 

 

12) (Adaptado de UNOESC, 2020). Observe as frases seguintes e assinale a alternativa correta 

quanto ao emprego do sinal da crase.  

I. Os candidatos estavam às voltas com os materiais da prova.  

II. A forma de pagamento dessa apostila foi à prazo.  

III. Dois aviões da FAB foram à China buscar os brasileiros.  

IV. Fui à Piratuba me distrair antes dessa prova.  

a) Todas as frases apresentam erro quanto ao emprego do sinal da crase.  
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b) I, II estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase.  

c) I, III e IV estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase.  

d) I e III estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase. 

e) Todas as frases estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase 

 

13) (FEPESE, 2019)  Assinale a frase correta quanto à acentuação gráfica e à pontuação.  

a) Como já sabemos o que lhe acontecerá, no futuro, em breve encontra-lo-emos por aí perdido e 

solitário, numa rua qualquer.  

b) Colocaram um cartaz na porta do refeitório com a informação de que hoje não haverá lanche e 

almoço, mas ninguém gostou da ideia.  

c) Em priscas eras, muitos patricios hoje figuras históricas tiveram de procurar asilo em países que 

abriram suas portas para poder livremente manifestar suas divergências.  

d) A batata em conjunto com o trigo e o arroz é um dos três alimentos mais importantes e completos 

da roda dos alimentos, sendo uma ótima fonte de energía.  

e) Após início da paralisação, aeronautas e aeroviários mantém negociação com empresas aéreas mas 

ainda não há vôos atrasados. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020) O termo em destaque está corretamente empregado na frase:  

a) A sessão da câmara dos vereadores inicia às 17 horas. 

b) A sessão de moda feminina está sofrendo reformas.  

c) “A herança consiste, primeiramente, no ato de sessão dos direitos aos herdeiros.”  

d) O funcionário foi transferido para outra sessão. 

e) A seção da câmera não ocorrerá hoje. 

 

15) (FEPESE, 2019)   Assinale a frase correta quanto à regência nominal e verbal.  

a) Então ele foi à rodoviária para dar adeus às pessoas que partiram rumo à Bahia.  

b) Nessa empresa, todos os colaboradores são orientados para obedecer um rigoroso código de 

conduta.  

c) Amigo, quando eu lhe encontrar outra vez, vou querer abraçá-lhe e agradeço-lo de coração.  

d) Infelizmente, estamos a mercê do prefeito, pois as informações que dispomos não são 

fidedignas.  

e) O estudo de literatura visa ampliação do conhecimento, e fazer boas leituras implica em 

domínio da gramática 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA  

16) (Adaptado de FEPESE, 2019) Um professor decide dividir seus alunos, 20 meninos e 24 meninas 

em grupos, de forma que cada grupo tenha o maior tamanho possível. Ainda, o número de 

meninas em cada grupo deve ser igual, bem como o número de meninos em cada grupo deve ser 

igual. Logo, o número total de alunos (meninos e meninas) em cada um dos grupos é igual a:  

a) 4 
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b) 8 

c) 9 

d) 10 

e) 11 

 

17) (FUNDATEC, 2021) Ao pagar o estacionamento público por um terminal de autoatendimento, 

Marcela inseriu moedas de cinquenta centavos e vinte e cinco centavos. Após inserir as 9 moedas 

desses valores, o display exibiu o valor correspondente ao depósito de R$ 3,75. Quantas moedas 

de cinquenta e vinte cinco centavos foram, respectivamente, inseridas? 

Alternativas 

a) 6 e 3. 

b) 5 e 1. 

c) 4 e 3. 

d) 3 e 3. 

e) 3 e 6. 

 

18) (Adaptado de OMNI, 2021)  João trabalha com venda de automóveis e ganha por comissão, por 

isso ele distribui o seu salário da seguinte forma: 50% ele reserva para suas despesas fixas, 30% 

ele investe, 15% ele faz doação e 5% ele usa com supérfluos. Se em um determinado mês João 

recebeu R$ 5.200,00, quanto ele investiu?  

a) Ele investiu R$ 2.600,00.  

b) Ele investiu R$ 1.040,00.  

c) Ele investiu R$ 520,00.  

d) Ele investiu R$ 1.560,00. 

e) Ele investiu R$ 1.580,00 

 

19) (FUNDATEC, 2021) Um cuidador social realiza, em cinco dias úteis de uma determinada 

semana, respectivamente, 25, 27, 30, 25 e 28 atendimentos diários. A média diária de 

atendimentos é de: 

Alternativas 

a) 25. 

b) 26. 

c) 27. 

d) 28. 

e) 30. 

 

20) (Adaptado de UNOESC, 2017) Calcule a expressão Assim, quanto é 30% do 

resultado dessa expressão?  

a) 1,5.  

b) 2,4.  

c) 3,2.  
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d) 4,0. 

e) 3.0 

 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21) (ENADE 2018) No cenário atual, o desenvolvimento e a construção das carreiras dos 

funcionários deve se dar de forma compartilhada entre as organizações e os próprios 

funcionários.  

FRANÇA, A. C. L. Práticas de Recursos Humanos: ferramentas e 

procedimentos. São Paulo: Atlas, 2011 (adaptado). 

 Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.  

I. Os profissionais devem planejar suas carreiras de forma a garantirem sua competitividade no 

mundo do trabalho. PORQUE  

II. A motivação dos profissionais com as suas carreiras resulta também no crescimento da 

organização onde trabalham.  

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.  

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.  

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.  

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

22) (ENADE 2019) O princípio da acessibilidade dispõe que na construção de espaços, na 

formatação de produtos e no planejamento de serviços deve-se considerar que as pessoas com 

deficiência (PCD) são usuárias legítimas, dignas e independentes. Nenhum serviço pode ser 

concedido, permitido, autorizado ou delegado sem acessibilidade plena, para não obstaculizar o 

exercício pleno dos direitos pelas pessoas com deficiência. A acessibilidade é um direito de todos 

os cidadãos e, por isso, não se limita a propiciar a inclusão de pessoas com deficiência, mas 

também de pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e em situação vulnerável.  

 

OLIVEIRA, S. M. de. Cidade e acessibilidade: inclusão social das pessoas com 

deficiências. In: VIII Simpósio Iberoamericano em comércio internacional, 

desenvolvimento e integração regional, 2017 (adaptado).  

 

Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. 

I. Projetar e adaptar as vias públicas facilita a circulação das pessoas com dificuldade de 

locomoção e usuários de cadeiras de rodas, sendo uma medida adequada de acessibilidade.  

II. Padronizar as calçadas com implantação universal de rampas, faixas de circulação livres de 

barreiras, guias e pisos antiderrapantes atende ao princípio da acessibilidade.  

III. Garantir a ajuda de terceiros a pessoas com deficiências, nos edifícios públicos e em espaços 

abertos públicos, é uma previsão legal convergente ao princípio da acessibilidade.  
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IV. Implantar sinalização sonora nos semáforos e informações em braille nas sinalizações dos 

espaços urbanos para pessoas com deficiência visual são providências de acessibilidade 

adequadas.  

 

É correto o que se afirma em:  

a) III, apenas.  

b) I e IV, apenas.  

c) II e III, apenas.  

d) I, II e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

23) (ENADE 2018) Com as mudanças de mercado que impactam as empresas, um ciclo de evolução 

cultural de uma organização pode ser assim definido:  

1. Uma crise na organização questiona as habilidades e práticas da liderança;  

2. Observa-se uma ruptura nos padrões, nos símbolos, nas crenças ou nas estruturas da 

organização;  

3. Uma nova liderança emerge com um novo conjunto de pressupostos;  

4. Os apoiadores da nova e os da antiga liderança entram em conflito. 

 FREITAS, M. E. Cultura organizacional: identidade, sedução e carisma. 

São Paulo: FGV, 2006 (adaptado). 

Com base nas informações do texto e considerando que essa crise é resolvida, avalie as 

afirmações a seguir.  

I. Após a crise são aprofundadas as divergências internas em relação aos caminhos a serem 

seguidos pela empresa.  

II. Caso seja dado crédito à nova liderança, é estabelecida uma nova elite cultural na empresa.  

III. O prevalecimento da antiga liderança, caso aconteça, mostra a força da cultura 

organizacional vigente para a solução do conflito.  

É correto o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) III, apenas.  

c) I e II, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

24) (ENADE 2018) Os líderes são os motivadores dos profissionais, e estes, motivados, propiciam a 

formação de equipes de trabalho de alta performance – a mais relevante entre todas as atividades 

de responsabilidade do líder. Os técnicos esportivos, por exemplo, procuram os melhores atletas, 

aqueles que apresentam condições físicas adequadas ao perfil do esporte que vão praticar e que 

tenham facilidade de integrar-se aos demais atletas, principalmente se a modalidade for coletiva.  

TEIXEIRA, J. M. B.; RIBEIRO, M. T. F. Gestão de pessoas na administração 

pública: teorias e conceitos. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2017 (adaptado). 

A partir das informações do texto apresentado, avalie as afirmações a seguir.  
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I. A liderança é uma competência inata do indivíduo, ou seja, não é adquirida ao longo do 

exercício profissional.  

II. O feedback, essencial para uma boa atuação na gestão de pessoas, deve ser dado aos 

subordinados em público, de modo a desafiá-los a promoverem alterações positivas em seu 

comportamento.  

III. O exercício da liderança como forma de influenciar o comportamento de equipes de trabalho 

permite direcioná-las aos objetivos estabelecidos pela organização. 

IV. A motivação dos membros do grupo é um dos fatores que influenciam na produtividade da 

equipe.  

É correto apenas o que se afirma em 

a) I e II.  

b) I e III.  

c) III e IV.  

d) I, II e IV. 

e) II, III e IV. 

 

25) (ENADE 2018) O modelo da Administração Pública Burocrática, surgido na segunda metade do 

século XIX, teve como princípios orientadores do seu desenvolvimento a profissionalização, a 

ideia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo – em síntese, o poder 

racional-legal.  

BRASIL. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília: Imprensa Nacional, 1995 

(adaptado).  

Considerando o modelo de administração pública abordado no texto, bem como o modelo de 

Administração Pública Gerencial, avalie as afirmações a seguir.  

I. No modelo da Administração Pública Burocrática, visa-se controlar os atos administrativos, 

evitando-se, assim, a corrupção e o mau uso da máquina pública.  

II. O modelo da Administração Pública Burocrática antecedeu o modelo da Administração 

Pública Gerencial.  

III. O modelo da Administração Pública Gerencial objetiva reduzir custos e aumentar a 

qualidade dos serviços públicos, priorizando o cidadão como beneficiário desse serviço.  

É correto o que se afirma em:  

a) I, apenas.  

b) II, apenas.  

c) I e III, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

26) (ENADE ADM PUBLICA 2015) Parte das dificuldades vivenciadas no gerenciamento de setores 

organizacionais pode estar relacionada à inteligência emocional (IE). O modo de lidar com as 

emoções no ambiente de trabalho pode comprometer o desempenho de servidores no 

gerenciamento de setores da administração pública, além de gerar insatisfação e desmotivação 
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no trabalho.  

Com base neste texto , avalia as seguintes asserções e as relações propostas entre elas: 

 

I. De um modo geral, evidencias empíricas sugerem que, quanto maior a IE de uma 

pessoas, melhor seu desempenho no trabalho. 

PORQUE 

II. São provavelmente mais eficazes as pessoas que conhecem suas emoções e 

conseguem interpretar pistas emocionais .  

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

27) (ENADE 2015) O processo de comunicação envolve elementos essenciais, como emissor, 

receptor, mensagem, canal e código. Em relação as barreiras que dificultam a comunicação , 

avalie as informações a seguir : 

I. As barreiras à comunicação são variáveis que interferem na interpretação ou transmissão 

adequada das ideias entre indivíduos ou grupos.  

II. O emprego de palavras ambíguas e a distância entre o emissor e o receptor configuram-se  

como barreiras externas à comunicação.  

 III. O uso de línguas diferentes pelo emissor e pelo receptor e a iluminação do espaço onde eles 

se comunicam são barreiras internas à comunicação.  

É correto o que se afirma em:  

a) I, apenas.  

b) III, apenas.  

c) I e II, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

28) (ENADE 2019) De acordo com as condições em que as tarefas são desempenhadas e com o tempo 

durante o qual o homem permanece na mesma posição, realizando determinadas atividades, 

podem surgir problemas como desconforto e fadiga.  

CORRÊA, V. M. Ergonomia: fundamentos e aplicações. Porto Alegre: Bookman, 

2015 (adaptado).  

Considerando o tema abordado no texto, avalie as afirmações a seguir. 

I. A ergonomia é responsável pela adaptação das características psicofisiológicas dos 

trabalhadores às condições ambientais de trabalho. 

II. Sempre que o trabalho puder ser executado com o trabalhador sentado ou em pé, o posto de 

trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta última posição. 
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III. A ergonomia organizacional envolve aspectos relacionados às normas de produção, ao ritmo 

de trabalho e às exigências de tempo para conclusão de atividades. 

IV. Os trabalhadores, incluindo jovens e mulheres, podem realizar o transporte manual de 

cargas, limitando-se o peso máximo a ser transportado, devendo ainda receber treinamento ou 

instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho a serem adotados.  

 

É correto apenas o que se afirma em:  

a) I.  

b) III.  

c) I e II.  

d) III e IV.  

e) I, II e IV. 

 

29) (ENADE 2018) Comunicação pública é um conceito complexo, que permite extrair abordagens 

sobre sua teoria e sua prática nos campos da comunicação organizacional e das relações públicas. 

Os três poderes que constituem o Estado também se valem de estruturas capazes de estabelecer 

comunicação pública, vista como a própria tradução da democracia. As mídias são essenciais à 

comunicação pública, na defesa dos interesses públicos e, também, dos privados. Na era digital, 

as tecnologias favorecem a comunicação, o relacionamento e a participação dos cidadãos nas 

questões de interesse coletivo.  

KUNSCH, M. M. K. (Org.). Comunicação pública, sociedade e cidadania. 1. ed. 

São Caetano do Sul, SP: Difusão Editora, 2011. (adaptado).  

Sobre os processos de comunicação pública, avalie as asserções a seguir e a relação proposta 

entre elas.  

I. Com o surgimento de novas mídias impulsionadas por redes de computadores (internet e 

intranet), alterou-se o ambiente das comunicações nas organizações públicas bem como a cultura 

de relacionamentos entre as comunidades interna e externa aos organismos da Administração 

Pública.  

PORQUE 

II. A Era Digital e as novas mídias propiciaram, por um lado, crescente autonomia 

comunicacional ao cidadão e, por outro, diminuição da prestação presencial de serviços públicos, 

o que impulsiona inovações nos canais tradicionais de comunicação pública. A respeito dessas 

asserções, assinale a opção correta.  

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.  

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.  

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

30) (ENADE 2018) A ideia de governo eletrônico, embora associada ao uso de tecnologia de 

informação no setor público, ultrapassa essa dimensão. Em alguns casos, está vinculada à 

modernização da administração pública por meio do uso de tecnologias de informação e 
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comunicação (TIC) e à melhoria da eficiência dos processos operacionais e administrativos dos 

governos. Entre as causas determinantes da adoção das TIC de forma estratégica e intensiva 

pelos governos em seus processos internos e na melhoria dos serviços públicos prestados à 

sociedade, destacam-se: o uso intensivo das TIC pelos cidadãos, empresas privadas e 

organizações não governamentais; a migração da informação baseada em papel para mídias 

eletrônicas e serviços on-line; e o avanço e universalização da infraestrutura pública de 

telecomunicações e da internet.      

 DINIZ, E. H.; BARBOSA, A. F.; JUNQUEIRA, Á. R.B.; PRADO, O. O governo 

eletrônico no Brasil: perspectiva histórica a partir de um modelo estruturado de 

análise. In: Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro: FGV, jan./fev. 

2009, p. 24-25 (adaptado).  

 

Considerando o texto apresentado, assinale a opção correta.  

a) A gestão das TIC na Administração Pública deve focar o contexto interno da organização em busca 

de maior eficácia organizacional.  

b) A Administração Pública disponibiliza, por meio das TIC, dados e relatórios, oferecendo aos 

cidadãos a possibilidade de decidirem sobre as ações do Governo.  

c) A sociedade, por meio das TIC, passa a ter um instrumento de controle e fiscalização não só sobre 

as atividades do Poder Executivo, como também sobre o emprego de seus recursos.  

d) O Governo Federal, nos últimos anos, conseguiu transformar o país em uma comunidade digital, 

onde, apesar da desigualdade social, os cidadãos têm amplo acesso a modernos métodos de 

comunicação, como a internet.  

e) A disseminação no uso de sistemas gerenciais de informação reduz consideravelmente o risco de 

exclusão digital, na medida em que esses sistemas viabilizam a ampla comunicação das 

informações sobre as ações governamentais. 

 

31) (ENADE 2018) A Administração Pública burocrática foi solidificada com o advento do Estado 

moderno, desenhando suas marcas em contraposição ao modelo patrimonialista. A burocracia, 

conforme análise clássica de Max Weber, foi o tipo de Administração Pública mais puro e 

apropriado à emergência da sociedade capitalista de base industrial, firmando-se como a 

conhecemos atualmente. Entre as suas principais características, estão o fim da lealdade pessoal 

e da tradição como fonte de autoridade. A lei, as regras escritas e impessoais passam a definir as 

relações de mando e obediência. A nova gestão pública, também conhecida com modelo 

gerencialista, veio no bojo das mudanças socioeconômicas a partir dos anos 1970, contrapondo-

se ao modelo burocrático, tomado este como ineficiente e incapaz para lidar com demandas da 

sociedade contemporânea. Sua plataforma básica pretende buscar a transformação da 

Administração Pública, por meio da adoção de princípios de gestão até então exclusivos do setor 

privado da economia. 

 JUNQUILHO, G. S. Teorias da Administração Pública. Florianópolis: 

Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES : UAB, 

2010 (adaptado).  

Considerando o texto, avalie as afirmações a seguir.  
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I. A Administração Pública gerencialista tem como foco a implementação de um modelo de 

gestão pública que se inspira nas recomendações e nos desenhos sugeridos pelos que advogam a 

favor da reforma do Estado para que se atinja mais eficiência do setor público, especialmente no 

campo econômico-financeiro.  

II. O gerencialismo descarta a Escola de Administração Científica, também chamada de Teoria 

Clássica da Administração, que foi idealizada por Henri Fayol, bem como a Teoria da 

Burocracia.  

III. A Administração Pública burocrática enfatiza a formalização, a divisão do trabalho, a 

hierarquia, a impessoalidade e a competência técnica dos funcionários, que devem ser 

promovidos e escolhidos por critérios de mérito e competência.  

 

É correto o que se afirma em:  

a) II, apenas.  

b) III, apenas.  

c) I e II, apenas.  

d) I e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

32) (ENADE 2018) A comunicação pública não só facilita a acessibilidade às informações como 

também pode ser um instrumento de conscientização e fomento da participação individual na 

construção do senso de coletividade. Nessa construção, incorporam-se, ainda, os conceitos de 

processo decisório político, de política e de rede de política pública, uma vez que se deve buscar, 

ao mesmo tempo, o equilíbrio entre o direito da sociedade à informação e a preservação da 

imagem da instituição pública. 

A partir do texto apresentado, avalie as afirmações a seguir, a respeito das características da 

concepção atual de Administração Pública.  

I. No contexto das redes de gestão de políticas públicas, o processo racional de administração 

pública, centralizado no governo, cede lugar ao processo participativo híbrido, que envolve 

atores estatais e não estatais. 

II. A estratégia da gestão pública deve ser construída com base em princípios sociais e éticos, 

pois, em uma sociedade cujo objetivo é o alcance da cidadania, a comunicação adquire 

importante papel social. 

III. O Estado deve intermediar e negociar os interesses dos atores políticos, na busca de 

estabelecer critérios de justiça social, pois a ele cabe, levando em consideração tais interesses, 

fazer escolhas, que se transformarão em decisões.  

 

É correto o que se afirma em:  

a) I, apenas.  

b) II, apenas. 

c) I e III, apenas.  

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III 
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33) (ENADE 2018) Comunicar significa levar informações ou conhecimentos de uma pessoa para 

outra de maneira tão clara quanto possível. Tal significado pode ser utilizado numa variedade 

de contextos. Tomemos o exemplo da busca de comunicação por meio de um diálogo. Quando 

alguém diz alguma coisa, o outro com quem fala não responde com o mesmo significado que a 

primeira pessoa deu às suas palavras. Os significados podem ser similares, mas nunca iguais. 

Assim, quando a segunda pessoa reponde, a primeira percebe uma diferença entre o que ela quis 

dizer e o que a outra entendeu. Quando ela considera tal diferença, pode dar-se conta que existe 

algo novo, tanto para seus pontos de vista quanto para os do interlocutor. 

 BOHM, D. Diálogo: comunicação e redes de convivência. São Paulo: Editora 

Palas Athena, 2005 (adaptado). 

Considerando o texto apresentado, avalie as afirmações a seguir.  

I. A comunicação pode levar à produção de algo novo se as pessoas forem capazes de ouvir 

livremente umas às outras, sem preconceitos e sem tentarem influenciar-se mutuamente, de 

modo que possam deixar de lado suas ideias e intenções antigas quando necessário.  

II. O encontro de duas pessoas que querem trocar ideias ou pontos de vista com base em 

fragmentos de informação resultará em comunicação efetiva, pois cada uma delas ouvirá 

atentamente a outra por meio do filtro de seus pensamentos.  

III. No mundo organizacional, há a intenção de se criar algo novo a partir das discussões e ações 

mútuas, em vez de algo que seja simplesmente transmitido por uma autoridade.  

 

É correto o que se afirma em:  

a) I, apenas.  

b) II, apenas.  

c) I e III, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

34) (ENADE 2018) As organizações buscam promover inter-relações, para fomentar o 

desenvolvimento organizacional. Assim, valorizam profissionais que procuram manter sua 

identidade e seu bem-estar psicológico e cujos relacionamentos contribuem para seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. No texto apresentado, caracteriza-se o comportamento 

organizacional...  

a) Social.  

b) Cultural. 

c) Proativo. 

d) Valorativo. 

e) Comunicativo. 

 

35) (ENADE 2018) Acompanhando a filosofia da administração participativa, a avaliação em rede, 

também conhecida como avaliação 360 graus, ocupa cada vez mais espaço nas empresas 

brasileiras. Esse tipo de avaliação vem apresentando resultados no desempenho das equipes e 

obtendo a adesão tanto dos empregados quanto dos gestores e dos dirigentes das organizações. 
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Esse modelo de avaliação prevê o recebimento de diversos feedbacks daqueles que fazem parte 

da cadeia produtiva interna e externa. De posse do resultado da avaliação, o avaliado inicia a 

correção e o reajuste de seu desempenho, de forma a atender às expectativas da organização.  

GRAMIGNA, M. R. Modelo de competências e gestão de talentos. 2. ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007 (adaptado).  

A respeito do tema tratado no texto, avalie as afirmações a seguir. 

I. A avaliação 360 graus possibilita ao avaliado descobrir potenciais que não percebia em si 

mesmo e ampliar seu domínio de competências.  

II. Os resultados da avaliação 360 graus propiciam a formação de uma cultura de aprendizado 

constante e a otimização da motivação no trabalho.  

III. O crescimento e o desenvolvimento individual decorrentes da avaliação 360 graus 

representam um complicador para a organização, dada a dificuldade de reter os talentos 

despertados.  

É correto o que se afirma em:  

a) I, apenas. 

b) III, apenas. 

c) I e II, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO B  

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO  

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: B 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  

 

 

TRANSCREVA AS RESPOSTAS NO CARTÃO RESPOSTA A SEGUIR E ENTREGUE  AO 

APLICADOR. 
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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 35 (trinta e cinco) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) 

alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

► A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

► Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de questões, 

seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao fiscal de provas.  

► Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde corretamente a cada 

uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão-

Resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta, por erro 

do candidato. 

► Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá ser marcado 

somente com caneta esferográfica azul ou preta.  

► O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

► Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O candidato poderá 

levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o Cartão-Resposta, serão entregues ao 

fiscal de sala ao final da prova. 

► O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de provas. 

► Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até que o último 

deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo termo de encerramento do certame, 

deverão sair juntos da sala de prova. 
► Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta: 

 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, conforme segue: 

 
  

 Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 
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2
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3 A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

1) (UFN, 2017) Por mais grandioso que um pensador seja, devem-se apontar as falhas em seu 

pensamento. Aristóteles acreditava que era possível, por exemplo, justificar a escravidão, e a 

defesa dessa prática causou e, infelizmente, ainda causa muito sofrimento e dor. Uma 

compreensão da natureza humana, condizente com a ideia de direitos humanos, e que não 

permitisse seu uso para justificar a escravidão, excluiria quais dos pensamentos abaixo? 

(Adaptações de duas versões da Declaração sobre as raças e o preconceito racial da Unesco de 1950 

e 1978, facilmente encontradas online). 

I. Todos os seres humanos pertencem a uma mesma espécie. Eles nascem iguais em dignidade e 

direitos.  

II. Todos os indivíduos e grupos têm o direito de ser diferentes, a existência de diferenças 

baseadas na cultura, ambiente e diversidade histórica é um testemunho dessas diferenças de 

identidade cultural. 

III. A palavra “raça” pode ser usada para designar um grupo ou uma população caracterizada 

por certas concentrações, relativas quanto à frequência e à distribuição de genes ou de caracteres 

físicos que, no decorrer dos tempos, aparecem, variam e, muitas vezes, até desaparecem sob a 

influência de fatores de isolamento geográficos ou culturais. 

IV. As diferenças genéticas hereditárias constituem um fator de importância primordial nas 

causas das diferenças entre a complexidade cultural e civilizatória dos diversos povos. 

V. Os fatores que desempenharam um papel preponderante na evolução intelectual do homem 

são a sua faculdade de aprender e a sua plasticidade, presentes em todo o ser humano. 

VI. A personalidade e o caráter dependem de fatores geralmente associados à “raça”. Em todos 

os grupos humanos, encontram-se tipos muito variados de personalidade e de caráter, mas há 

razão para crer que certos grupos sejam mais favorecidos que outros nesses quesitos. 

 

Estão excluídos: 

a) Apenas I e II.  

b) Apenas II e III.  

c) Apenas III e VI.  

d) Apenas IV e V.  

e) Apenas IV e VI. 

 

2) (FUNDATEC, Prefeitura de Candelária-RS, 2021) As vacinas contra a Covid-19 foram 

desenvolvidas em uma velocidade sem precedentes. Os estudos comprovam a eficácia e a 

segurança de diferentes tipos de vacina, desenvolvidas a partir de tecnologias que já existiam e 

de novas tecnologias, que representam inovações importantes para o futuro tratamento de várias 

doenças. Apesar das diferentes abordagens, todas as vacinas têm por objetivo induzir a resposta 

imunológica do organismo, fazendo com que este produza defesas contra o vírus da covid-19, o 

SARS-CoV-2. (Fonte: www.rededorsaoluiz.com.br). 

Das vacinas contra a doença que já receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) para uso no Brasil e estão sendo aplicadas na população, qual delas se baseia 

na tecnologia de RNA mensageiro, ou mRNA, que consiste em dar as instruções ao organismo 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus que estimulam a 

resposta do sistema imune? 

a) Astrazeneca. 

b) CoronaVac. 

c) Janssen. 

d) Pfizer.  

e) Sputnik-V.  

 

3) (Banco da Amazônia/IBGE/2021) A pandemia agravou a desigualdade no acesso à Internet no 

Brasil, o que pode deixar cicatrizes sociais em crianças e jovens: com a exclusão digital e a 

disparidade no acesso à educação, o risco de os filhos não conseguirem ter renda superior à dos 

seus pais quando adultos aumenta. Os dados do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento 

Social mostram que só 29,6% dos filhos de pais que não tiveram qualquer instrução têm acesso 

à banda larga. Nos lares onde os pais têm curso superior, esta parcela sobe para 89,4%. 

(ALMEIDA, C.; NALIN, C. Exclusão Digital Cresce na Pandemia e Deve Frear Mobilidade 

Social no País. Jornal O Globo, Economia, 25 jan. 2021, p. 13).  

Os dados atualizados revelam que a mobilidade social e a inclusão digital no Brasil estão 

diretamente vinculadas ao acesso à: 

a) Habitação.  

b) Educação.  

c) Filantropia.  

d) Alimentação.  

e) Religiosidade. 

 

4) (UPE 2020)(...) com referência aos índios Kayapó e aos xinguanos. Aqueles são índios hostis, 

estes pacíficos, mas cujo contato com sertanistas data de apenas dez anos. A despeito da ausência 

de relações permanentes com civilizados, esses grupos já possuem considerável acervo de artigos 

de nossa cultura – ferramentas, armas, objetos de adornos, tomados em ataques a povoados 

sertanejos ou adquiridos por via de outras tribos. O empréstimo cultural não se limitou apenas 

a esses objetos. Ocorreram outras modificações. Alteraram-se as relações entre aldeias, e a 

própria estrutura social tende a ser influenciada, especial no que se refere ao status de chefia. 

Entre os Kamayá, reconheciase a autoridade e o título de um capitão, patente que lhe é dada por 

funcionários do Serviço de Proteção aos Índios, em uma viagem que esse indivíduo realizou em 

tempos anteriores à atual penetração do Xingu. (REVISTA DE ANTROPOLOGIA, n.1, v. 5, pp. 

67-74, jun. 1957). 

O texto apresenta um processo cultural. Sobre este, analise as seguintes afirmativas: 

I. O conceito de relativismo cultural se torna chave na compreensão das particularidades culturais 

descritas no texto. 

II. Os fatores demográfico, étnico e ecológico marcam os contatos estabelecidos pelos grupos sociais. 

III. O processo cultural apresentado se caracteriza por crenças transmitidas no processo de 

aprendizagem institucionalizada, logo, sistematizada. 
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IV. A transculturação está presente nos contatos entre os grupos destacados no texto e consiste em 

trocas de elementos culturais. 

V. O determinismo é um conceito importante para que sejam compreendidas as relações entre os 

grupos, pois atribui qualidade inata às etnias ou aos grupos humanos. 

Estão CORRETAS, apenas: 

a) I, II e III.  

b) I, III, IV e V.  

c) II e III.  

d) I, II e IV.  

e) I, II, IV e V. 

 

5) (Prefeitura de São João do Sul - SC/2021) Uma onda de protestos que ocorreu em 2020, fez a 

hashtag#BlackLivesMatter (Vidas Negras Importam, em tradução livre) ganhar manifestações 

nas ruas e nas redes sociais. Famosos e anônimos usaram o termo, no online e no offline, como 

forma de apoio ao movimento antirracista e para cobrar das autoridades que resguardem vidas 

negras. O caso, que motivou essa onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos, 

aconteceu no dia 25 de maio de 2020.  

Assinale a alternativa que aponta o caso que desencadeou essa onda de protestos:  

a) A morte de George Floyd asfixiado por um policial nos Estados Unidos.  

b) A morte de George Floyd, morto com um tiro na cabeça mesmo sem reagir ao ser confrontado por 

policiais nos EUA.  

c) A morte do jovem negro Trayvon Martin, que foi morto com um único tiro no peito, enquanto 

voltava para casa depois de ter comprado doces.  

d) A morte do adolescente João Pedro Mattos, 14, alvejado dentro de casa e morto com um tiro nas 

costas por policiais.  

e) A morte de Jeremy Floyd, morto após ser asfixiado por um policial nos EUA.  

 

6) (FUMARC, 2018) Em muitos casos, a discriminação racial coloca a população afrodescendente 

nos estratos mais baixos da sociedade e eles estão agrupados entre os mais pobres dos pobres. A 

discriminação enfrentada pela população afrodescendente perpetua ciclos de desvantagem e 

transmissão intergeracional de pobreza, prejudicando o seu desenvolvimento humano. As 

barreiras ao acesso e à conclusão de uma educação de qualidade repercutem no acesso ao 

mercado de trabalho e nos tipos de empregos encontrados. Os empregos são negados em razão 

da falta de qualificação educacional ou por conta do racismo estrutural. A moradia é negada em 

razão de preconceito racial, e a população afrodescendente é forçada a habitar em áreas com 

infraestrutura precária, onde ela está exposta ao crime e à violência. A prática de suas próprias 

culturas e religiões, assim como a participação na vida cultural de suas comunidades, não raro 

são cercadas de restrições e impedimentos. Em alguns países, também sofrem deslocamento, por 

conta de ameaças de conflito armado ou projetos de desenvolvimento industrial de grande escala. 

(Fonte: Livreto da ONU. Década Internacional de Povos Afrodescendentes. 2016, p. 09. Disponível 

em: https://nacoesunidas.org/wpcontent/uploads/2016/05/WEB_BookletDecadaAfro_portugues.pdf> 

Acesso 26 fev. 2018). 
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O gráfico, a seguir, aponta a discrepância em relação ao rendimento médio salarial, a partir dos 

critérios raça e cor: 

(Fonte: Disponível em: http://economia.estadao.com.br/blogs/nos-eixos/como-raca-e-genero-ainda-afetam-as-suas-

chances-de-conseguir-emprego-e-bons-salarios/> Acesso 26 fev 2018). 

 

Diante do exposto, NÃO explica os fatores que causaram e causam desigualdades na vida da 

população negra/afrodescendente o que se afirma em: 

a) A Década Internacional de Afrodescendentes é uma ocasião para promover maior conhecimento, 

valor e respeito às conquistas da população afrodescendente e às suas contribuições para a 

humanidade. É uma ferramenta útil para abrir caminho para o trabalho e a cooperação futura entre 

Estados, organizações internacionais e regionais, sociedade civil e outros, a fim de aprimorar a 

situação dos direitos humanos e do bem-estar da população afrodescendente. 

b) As condições econômica e social sobrepõem a condição de raça e cor, ou seja, a desigualdade é 

um problema de distribuição de renda e oportunidades iguais para todos. Por isso, afrodescendentes 

e outros grupos que sofrem discriminação social e que se encontram na posição de migrantes, 

refugiados e solicitantes de refúgio por todo o mundo estão em situações de extrema 

vulnerabilidade. 

c) As desigualdades são parte do legado de erros do passado. Racismo, preconceito e discriminação 

racial contra a população afrodescendente têm suas raízes nos regimes de escravização, no tráfico 

de escravizados e no colonialismo. Na história do tempo presente, essas heranças são reforçadas 

pela discriminação interpessoal, institucional e estrutural e manifestam-se na desigualdade e 

marginalização em nível mundial. 

d) Homens jovens afrodescendentes são essencialmente vulneráveis. São cidadãos que correm 

maiores riscos de serem apreendidos na rua por ocasião da filtragem racial, enfrentam maiores 

índices de violência policial e mortes e, consequentemente, continuam sendo detidos, encarcerados 

e sujeitos a penas maiores com mais frequência. 

e) Mulheres e meninas afrodescendentes sofrem discriminações múltiplas com base em raça, 

condição socioeconômica, gênero, acesso limitado à educação, trabalho e segurança. Por isso, a 

http://economia.estadao.com.br/blogs/nos-eixos/como-raca-e-genero-ainda-afetam-as-suas-
http://economia.estadao.com.br/blogs/nos-eixos/como-raca-e-genero-ainda-afetam-as-suas-
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Década Internacional de Afrodescendentes é uma oportunidade não só de combater a 

discriminação racial, enfrentada pela população afrodescendente, mas também de assegurar o 

desfrute igualitário de todos os direitos humanos por todos, e de fortalecer a igualdade, a não 

discriminação, a democracia e o Estado de Direito em nossas sociedades. 

 

7) (PUC-PR, 2019)“Começaremos por dizer algo para esclarecer os conceitos: “responsabilidade” 

não é o mesmo que “obrigação” em geral, mas um caso especial dela. A obrigação pode subjazer 

a uma conduta mesma, a responsabilidade vai mais além dela, tem uma referência externa”. No 

livro Técnica, Medicina e Ética: sobre a prática do Princípio Responsabilidade, o filósofo Hans 

Jonas analisa quais são os limites do desenvolvimento científico e de que modo os próprios 

cientistas devem se comportar com relação à autocensura da pesquisa. 

De acordo com os seus conhecimentos sobre o tema e baseando-se no livro mencionado, 

é CORRETO afirmar que: 

a) Para Hans Jonas, a pesquisa científica, por lidar com um poder técnico capaz de produzir o 

aniquilamento da vida, tem não só uma obrigação, no sentido interno de seu trabalho, mas uma 

responsabilidade, no sentido externo, com os limites de seu desenvolvimento e com os alcances 

práticos que ela pode obter.  

b) Conforme aponta Hans Jonas, não se pode esperar que os cientistas tenham uma tomada de 

consciência sobre suas responsabilidades, de tal modo que é necessário que existam leis que 

restrinjam os avanços científicos com vistas a frear a destruição do meio ambiente.  

c) Segundo Hans Jonas, uma vez que a natureza não tem valores éticos em si mesma, não é exigível 

que os cientistas tenham um posicionamento crítico e ético, dado que o desenvolvimento das 

ciências depende mais de uma relação com a natureza do que com os campos filosóficos.  

d) A técnica moderna e os cientistas precisam encontrar um ponto de equilíbrio em que a 

responsabilidade ética seja apresentada como um importante valor para definir os limites da 

ciência; nesse sentido, os cientistas precisarão abandonar a objetividade da ciência em prol de uma 

análise mais subjetiva com vistas a obter esse fundamento ético.  

e) O pesquisador científico, na perspectiva de Hans Jonas, não pode ser submetido a nenhum tipo de 

análise ética em sua pesquisa, uma vez que o único elemento importante para o trabalho científico 

é determinado pela própria ciência. 
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8) Considere a imagem a seguir. 

(UNIMONTES 2019) Em “Filosofia – experiência do 

pensamento”, Sílvio Gallo escreve que, “no século XX, a 

humanidade passou a se preocupar cada vez mais com a 

preservação dos recursos naturais e as questões ambientais em 

geral. Segundo o filósofo Bruno Latour, um problema ecológico é 

um híbrido, pois não envolve apenas uma ciência ou um conjunto 

de ciências; tem também um aspecto político. Por essa razão, 

Latour fala em ‘políticas da natureza’: já não basta produzir uma 

ciência, um conhecimento da natureza, é necessário também 

construir ações políticas na relação entre o ser humano e a 

natureza. Um terceiro elemento deve ser acrescentado: uma ética 

ambiental.” (GALLO, Sílvio. Filosofia – experiência do pensamento. 

São Paulo: Spicione, 2003. p. 283). 

Essa proposta contemporânea de uma ética ambiental remete ao 

entendimento de que há valores e princípios fundamentais que envolvem todos os povos do 

planeta. 

a) Uma ética ambiental para as sociedades democráticas seja capaz de promover a justiça pelo 

entendimento de todos com todos.  

b) Os países capitalistas promovam ações políticas ambientais que assegurem, exclusivamente, o 

desenvolvimento econômico ocidental.  

c) O olhar ético seja dirigido para os projetos de avanço industrial e tecnológico, deixando para as 

futuras gerações as questões ambientais.  

d) As relações do ser humano com a natureza levem em conta ações políticas de preservação 

ambiental, exclusivamente, das florestas, animais, rios, riachos, lagos, mares e oceanos. 

e) No século XX e XXI, a humanidade ignorou as questões ambientais em nome do progresso 

econômico. 

 

9) (UEMA, 2021) A Cúpula da Rocha ou Domo da Rocha, situado em Jerusalém, foi construído no 

século VII e é um dos lugares mais sagrados da religião islâmica. (Cúpula da Rocha. Qubbat As-

Sakhrah. Jerusalém, Israel. Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-

Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg . Acesso em 09 de outubro de 2021) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg
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O Islamismo defende os seguintes pilares: 

a) O monoteísmo (Alá é o único Deus/Maomé, o seu profeta) e a ação de grupos extremistas radicais 

como forma de ação religiosa e política. 

b) A oração (salat), realizada cinco vezes ao dia, e a exigência de que toda a muçulmana use a burca 

(chadri) para cobrir o rosto. 

c) O jejum (saum), no mês do Ramadã, e a criação de exércitos paramilitares para a vingança contra 

judeus e cristãos em países ocidentais. 

d) O exercício da caridade (zakat) e a proibição de mulheres terem acesso ao ensino escolar e 

universitário. e) a peregrinação a Meca (haj), pelo menos uma vez na vida pelo fiel, e a tolerância 

em relação a todas as religiões. 

e) A peregrinação a Meca (haj), pelo menos uma vez na vida pelo fiel, e a tolerância em relação a 

todas as religiões. 

 

10) (Unioeste, 2017) A partir da reflexão sugerida pelo poema de Bertolt Brecht, “O Analfabeto 

Político” – “O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos 

acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, 

do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão 

burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da 

sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, 

que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais.” 

– é CORRETO afirmar que: 

a) O desinteresse pela política tem consequências econômicas e sociais que afetam todas as pessoas: 

tanto as que participam ativamente da política como aquelas que se abstêm. 

b) Todas as pessoas deveriam participar diretamente da política institucional: quer dizer, se candidatar 

a algum cargo eletivo, já que vivemos em uma democracia participativa. 

c) Brecht sugere que as pessoas analfabetas não se interessam por política e por isso são culpadas 

pelo surgimento de problemas sociais, como prostituição, corrupção e altos preços de alimentos. 

d) A política é, como mostra Brecht, uma atividade altamente especializada que deve ser exercida 

apenas por profissionais – sobretudo economistas, que conseguirão tomar as melhores decisões. 

e) O envolvimento de pessoas analfabetas na política – que podem votar e se candidatar a cargos 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO C 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

eletivos – é o responsável pela situação crítica que enfrentamos e pela corrupção. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

11) (FEPESE, 2019)   Assinale a frase correta quanto à regência nominal e verbal.  

a) Então ele foi à rodoviária para dar adeus às pessoas que partiram rumo à Bahia.  

b) Nessa empresa, todos os colaboradores são orientados para obedecer um rigoroso código de conduta.  

c) Amigo, quando eu lhe encontrar outra vez, vou querer abraçá-lhe e agradeço-lo de coração.  

d) Infelizmente, estamos a mercê do prefeito, pois as informações que dispomos não são fidedignas.  

e) O estudo de literatura visa ampliação do conhecimento, e fazer boas leituras implica em domínio da 

gramática 

 

12) (FEPESE, 2019)  Assinale a frase correta quanto à acentuação gráfica e à pontuação.  

a) Como já sabemos o que lhe acontecerá, no futuro, em breve encontra-lo-emos por aí perdido e solitário, 

numa rua qualquer.  

b) Colocaram um cartaz na porta do refeitório com a informação de que hoje não haverá lanche e almoço, 

mas ninguém gostou da ideia.  

c) Em priscas eras, muitos patricios hoje figuras históricas tiveram de procurar asilo em países que 

abriram suas portas para poder livremente manifestar suas divergências.  

d) A batata em conjunto com o trigo e o arroz é um dos três alimentos mais importantes e completos da 

roda dos alimentos, sendo uma ótima fonte de energía.  

e) Após início da paralisação, aeronautas e aeroviários mantém negociação com empresas aéreas mas 

ainda não há vôos atrasados. 

 

13) (Adaptado de UNOESC, 2020) Analise o período a seguir e assinale a alternativa correta: “Todos 

os candidatos estão preparados para a prova.”  

a) O termo sublinhado é sujeito composto.  

b) O termo sublinhado é sujeito simples.  

c) O termo sublinhado é núcleo do sujeito.  

d) O termo sublinhado é predicativo do sujeito. 

e) O termo sublinhado é adjetivo. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Observe as frases seguintes e assinale a alternativa correta 

quanto ao emprego do sinal da crase.  

I. Os candidatos estavam às voltas com os materiais da prova.  

II. A forma de pagamento dessa apostila foi à prazo.  

III. Dois aviões da FAB foram à China buscar os brasileiros.  

IV. Fui à Piratuba me distrair antes dessa prova.  

a) Todas as frases apresentam erro quanto ao emprego do sinal da crase.  

b) I, II estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase.  

c) I, III e IV estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase.  

d) I e III estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase. 
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e) Todas as frases estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020) O termo em destaque está corretamente empregado na frase:  

a) A sessão da câmara dos vereadores inicia às 17 horas. 

b) A sessão de moda feminina está sofrendo reformas.  

c) “A herança consiste, primeiramente, no ato de sessão dos direitos aos herdeiros.”  

d) O funcionário foi transferido para outra sessão. 

e) A seção da câmera não ocorrerá hoje. 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA  

 

16) (Adaptado de UNOESC, 2017) Calcule a expressão Assim, quanto é 30% do 

resultado dessa expressão?  

a) 1,5.  

b) 2,4.  

c) 3,2.  

d) 4,0. 

e) 3.0 

 

17) (Adaptado de OMNI, 2021)  João trabalha com venda de automóveis e ganha por comissão, por 

isso ele distribui o seu salário da seguinte forma: 50% ele reserva para suas despesas fixas, 30% 

ele investe, 15% ele faz doação e 5% ele usa com supérfluos. Se em um determinado mês João 

recebeu R$ 5.200,00, quanto ele investiu?  

a) Ele investiu R$ 2.600,00.  

b) Ele investiu R$ 1.040,00.  

c) Ele investiu R$ 520,00.  

d) Ele investiu R$ 1.560,00. 

e) Ele investiu R$ 1.580,00. 

 

18) (Adaptado de FEPESE, 2019) Um professor decide dividir seus alunos, 20 meninos e 24 meninas 

em grupos, de forma que cada grupo tenha o maior tamanho possível. Ainda, o número de 

meninas em cada grupo deve ser igual, bem como o número de meninos em cada grupo deve ser 

igual. Logo, o número total de alunos (meninos e meninas) em cada um dos grupos é igual a:  

a) 4 

b) 8 

c) 9 

d) 10 

e) 11 

 

19) (FUNDATEC, 2021) Ao pagar o estacionamento público por um terminal de autoatendimento, 
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Marcela inseriu moedas de cinquenta centavos e vinte e cinco centavos. Após inserir as 9 moedas 

desses valores, o display exibiu o valor correspondente ao depósito de R$ 3,75. Quantas moedas 

de cinquenta e vinte cinco centavos foram, respectivamente, inseridas? 

Alternativas 

a) 6 e 3. 

b) 5 e 1. 

c) 4 e 3. 

d) 3 e 3. 

e) 3 e 6. 

 

20) (FUNDATEC, 2021) Um cuidador social realiza, em cinco dias úteis de uma determinada 

semana, respectivamente, 25, 27, 30, 25 e 28 atendimentos diários. A média diária de 

atendimentos é de: 

Alternativas 

a) 25. 

b) 26. 

c) 27. 

d) 28. 

e) 30. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

21) (ENADE 2018) As organizações buscam promover inter-relações, para fomentar o 

desenvolvimento organizacional. Assim, valorizam profissionais que procuram manter sua 

identidade e seu bem-estar psicológico e cujos relacionamentos contribuem para seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. No texto apresentado, caracteriza-se o comportamento 

organizacional  

a) Social.  

b) Cultural. 

c) Proativo. 

d) Valorativo. 

e) Comunicativo. 

 

22) (ENADE 2018) A comunicação pública não só facilita a acessibilidade às informações como 

também pode ser um instrumento de conscientização e fomento da participação individual na 

construção do senso de coletividade. Nessa construção, incorporam-se, ainda, os conceitos de 

processo decisório político, de política e de rede de política pública, uma vez que se deve buscar, 

ao mesmo tempo, o equilíbrio entre o direito da sociedade à informação e a preservação da 

imagem da instituição pública. 

A partir do texto apresentado, avalie as afirmações a seguir, a respeito das características da 

concepção atual de Administração Pública.  
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I. No contexto das redes de gestão de políticas públicas, o processo racional de administração 

pública, centralizado no governo, cede lugar ao processo participativo híbrido, que envolve 

atores estatais e não estatais. 

II. A estratégia da gestão pública deve ser construída com base em princípios sociais e éticos, 

pois, em uma sociedade cujo objetivo é o alcance da cidadania, a comunicação adquire 

importante papel social. 

III. O Estado deve intermediar e negociar os interesses dos atores políticos, na busca de 

estabelecer critérios de justiça social, pois a ele cabe, levando em consideração tais interesses, 

fazer escolhas, que se transformarão em decisões.  

 

É correto o que se afirma em:  

a) I, apenas.  

b) II, apenas. 

c) I e III, apenas.  

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 

 

23) (ENADE 2018) Acompanhando a filosofia da administração participativa, a avaliação em rede, 

também conhecida como avaliação 360 graus, ocupa cada vez mais espaço nas empresas 

brasileiras. Esse tipo de avaliação vem apresentando resultados no desempenho das equipes e 

obtendo a adesão tanto dos empregados quanto dos gestores e dos dirigentes das organizações. 

Esse modelo de avaliação prevê o recebimento de diversos feedbacks daqueles que fazem parte 

da cadeia produtiva interna e externa. De posse do resultado da avaliação, o avaliado inicia a 

correção e o reajuste de seu desempenho, de forma a atender às expectativas da organização.  

GRAMIGNA, M. R. Modelo de competências e gestão de talentos. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007 

(adaptado).  

A respeito do tema tratado no texto, avalie as afirmações a seguir. 

I. A avaliação 360 graus possibilita ao avaliado descobrir potenciais que não percebia em si 

mesmo e ampliar seu domínio de competências.  

II. Os resultados da avaliação 360 graus propiciam a formação de uma cultura de aprendizado 

constante e a otimização da motivação no trabalho.  

III. O crescimento e o desenvolvimento individual decorrentes da avaliação 360 graus 

representam um complicador para a organização, dada a dificuldade de reter os talentos 

despertados.  

 

É correto o que se afirma em:  

a) I, apenas. 

b) III, apenas. 

c) I e II, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 
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24) (ENADE 2018) A ideia de governo eletrônico, embora associada ao uso de tecnologia de 

informação no setor público, ultrapassa essa dimensão. Em alguns casos, está vinculada à 

modernização da administração pública por meio do uso de tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) e à melhoria da eficiência dos processos operacionais e administrativos dos 

governos. Entre as causas determinantes da adoção das TIC de forma estratégica e intensiva 

pelos governos em seus processos internos e na melhoria dos serviços públicos prestados à 

sociedade, destacam-se: o uso intensivo das TIC pelos cidadãos, empresas privadas e 

organizações não governamentais; a migração da informação baseada em papel para mídias 

eletrônicas e serviços on-line; e o avanço e universalização da infraestrutura pública de 

telecomunicações e da internet.      

(DINIZ, E. H.; BARBOSA, A. F.; JUNQUEIRA, Á. R.B.; PRADO, O. O governo eletrônico no Brasil: perspectiva 

histórica a partir de um modelo estruturado de análise. In: Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro: FGV, jan./fev. 

2009, p. 24-25 (adaptado).)  

 

Considerando o texto apresentado, assinale a opção correta.  

a) A gestão das TIC na Administração Pública deve focar o contexto interno da organização em busca 

de maior eficácia organizacional.  

b) A Administração Pública disponibiliza, por meio das TIC, dados e relatórios, oferecendo aos 

cidadãos a possibilidade de decidirem sobre as ações do Governo.  

c) A sociedade, por meio das TIC, passa a ter um instrumento de controle e fiscalização não só sobre 

as atividades do Poder Executivo, como também sobre o emprego de seus recursos.  

d) O Governo Federal, nos últimos anos, conseguiu transformar o país em uma comunidade digital, 

onde, apesar da desigualdade social, os cidadãos têm amplo acesso a modernos métodos de 

comunicação, como a internet.  

e) A disseminação no uso de sistemas gerenciais de informação reduz consideravelmente o risco de 

exclusão digital, na medida em que esses sistemas viabilizam a ampla comunicação das 

informações sobre as ações governamentais. 

 

25) (ENADE 2018) Comunicar significa levar informações ou conhecimentos de uma pessoa para 

outra de maneira tão clara quanto possível. Tal significado pode ser utilizado numa variedade 

de contextos. Tomemos o exemplo da busca de comunicação por meio de um diálogo. Quando 

alguém diz alguma coisa, o outro com quem fala não responde com o mesmo significado que a 

primeira pessoa deu às suas palavras. Os significados podem ser similares, mas nunca iguais. 

Assim, quando a segunda pessoa reponde, a primeira percebe uma diferença entre o que ela quis 

dizer e o que a outra entendeu. Quando ela considera tal diferença, pode dar-se conta que existe 

algo novo, tanto para seus pontos de vista quanto para os do interlocutor. 

BOHM, D. Diálogo: comunicação e redes de convivência. São Paulo: Editora Palas Athena, 2005 (adaptado). 

Considerando o texto apresentado, avalie as afirmações a seguir.  

I. A comunicação pode levar à produção de algo novo se as pessoas forem capazes de ouvir 

livremente umas às outras, sem preconceitos e sem tentarem influenciar-se mutuamente, de 

modo que possam deixar de lado suas ideias e intenções antigas quando necessário.  
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II. O encontro de duas pessoas que querem trocar ideias ou pontos de vista com base em 

fragmentos de informação resultará em comunicação efetiva, pois cada uma delas ouvirá 

atentamente a outra por meio do filtro de seus pensamentos.  

III. No mundo organizacional, há a intenção de se criar algo novo a partir das discussões e ações 

mútuas, em vez de algo que seja simplesmente transmitido por uma autoridade.  

 

É correto o que se afirma em:  

a) I, apenas.  

b) II, apenas.  

c) I e III, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

26) (ENADE 2018) A Administração Pública burocrática foi solidificada com o advento do Estado 

moderno, desenhando suas marcas em contraposição ao modelo patrimonialista. A burocracia, 

conforme análise clássica de Max Weber, foi o tipo de Administração Pública mais puro e 

apropriado à emergência da sociedade capitalista de base industrial, firmando-se como a 

conhecemos atualmente. Entre as suas principais características, estão o fim da lealdade pessoal 

e da tradição como fonte de autoridade. A lei, as regras escritas e impessoais passam a definir as 

relações de mando e obediência. A nova gestão pública, também conhecida com modelo 

gerencialista, veio no bojo das mudanças socioeconômicas a partir dos anos 1970, contrapondo-

se ao modelo burocrático, tomado este como ineficiente e incapaz para lidar com demandas da 

sociedade contemporânea. Sua plataforma básica pretende buscar a transformação da 

Administração Pública, por meio da adoção de princípios de gestão até então exclusivos do setor 

privado da economia. 

JUNQUILHO, G. S. Teorias da Administração Pública. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / 

UFSC; [Brasília]: CAPES : UAB, 2010 (adaptado).  

Considerando o texto, avalie as afirmações a seguir.  

I. A Administração Pública gerencialista tem como foco a implementação de um modelo de 

gestão pública que se inspira nas recomendações e nos desenhos sugeridos pelos que advogam a 

favor da reforma do Estado para que se atinja mais eficiência do setor público, especialmente no 

campo econômico-financeiro.  

II. O gerencialismo descarta a Escola de Administração Científica, também chamada de Teoria 

Clássica da Administração, que foi idealizada por Henri Fayol, bem como a Teoria da 

Burocracia.  

III. A Administração Pública burocrática enfatiza a formalização, a divisão do trabalho, a 

hierarquia, a impessoalidade e a competência técnica dos funcionários, que devem ser 

promovidos e escolhidos por critérios de mérito e competência.  

 

É correto o que se afirma em:  

a) II, apenas.  

b) III, apenas.  
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c) I e II, apenas.  

d) I e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

27) (ENADE 2018) Comunicação pública é um conceito complexo, que permite extrair abordagens 

sobre sua teoria e sua prática nos campos da comunicação organizacional e das relações públicas. 

Os três poderes que constituem o Estado também se valem de estruturas capazes de estabelecer 

comunicação pública, vista como a própria tradução da democracia. As mídias são essenciais à 

comunicação pública, na defesa dos interesses públicos e, também, dos privados. Na era digital, 

as tecnologias favorecem a comunicação, o relacionamento e a participação dos cidadãos nas 

questões de interesse coletivo.  

KUNSCH, M. M. K. (Org.). Comunicação pública, sociedade e cidadania. 1. ed. São Caetano do Sul, SP: Difusão Editora, 

2011. (adaptado).  

Sobre os processos de comunicação pública, avalie as asserções a seguir e a relação proposta 

entre elas.  

I. Com o surgimento de novas mídias impulsionadas por redes de computadores (internet e 

intranet), alterou-se o ambiente das comunicações nas organizações públicas bem como a cultura 

de relacionamentos entre as comunidades interna e externa aos organismos da Administração 

Pública.  

PORQUE 

II. A Era Digital e as novas mídias propiciaram, por um lado, crescente autonomia 

comunicacional ao cidadão e, por outro, diminuição da prestação presencial de serviços públicos, 

o que impulsiona inovações nos canais tradicionais de comunicação pública. A respeito dessas 

asserções, assinale a opção correta.  

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.  

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.  

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

e) As asserções I e II são proposições falsas 

 

28) (ENADE 2019) De acordo com as condições em que as tarefas são desempenhadas e com o tempo 

durante o qual o homem permanece na mesma posição, realizando determinadas atividades, 

podem surgir problemas como desconforto e fadiga.  

CORRÊA, V. M. Ergonomia: fundamentos e aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2015 (adaptado).  

Considerando o tema abordado no texto, avalie as afirmações a seguir. 

I. A ergonomia é responsável pela adaptação das características psicofisiológicas dos 

trabalhadores às condições ambientais de trabalho. 

II. Sempre que o trabalho puder ser executado com o trabalhador sentado ou em pé, o posto de 

trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta última posição. 

III. A ergonomia organizacional envolve aspectos relacionados às normas de produção, ao ritmo 

de trabalho e às exigências de tempo para conclusão de atividades. 
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IV. Os trabalhadores, incluindo jovens e mulheres, podem realizar o transporte manual de 

cargas, limitando-se o peso máximo a ser transportado, devendo ainda receber treinamento ou 

instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho a serem adotados.  

 

É correto apenas o que se afirma em:  

a) I.  

b) III.  

c) I e II.  

d) III e IV.  

e) I, II e IV. 

 

29) (ENADE 2015) O processo de comunicação envolve elementos essenciais, como emissor, 

receptor, mensagem, canal e código. Em relação as barreiras que dificultam a comunicação , 

avalie as informações a seguir : 

I. As barreiras à comunicação são variáveis que interferem na interpretação ou transmissão 

adequada das ideias entre indivíduos ou grupos.  

II. O emprego de palavras ambíguas e a distância entre o emissor e o receptor configuram-se  

como barreiras externas à comunicação.  

III. O uso de línguas diferentes pelo emissor e pelo receptor e a iluminação do espaço onde eles 

se comunicam são barreiras internas à comunicação.  

É correto o que se afirma em:  

a) I, apenas.  

b) III, apenas.  

c) I e II, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

30) (ENADE ADM PUBLICA 2015) Parte das dificuldades vivenciadas no gerenciamento de setores 

organizacionais pode estar relacionada à inteligência emocional (IE). O modo de lidar com as 

emoções no ambiente de trabalho pode comprometer o desempenho de servidores no 

gerenciamento de setores da administração pública, além de gerar insatisfação e desmotivação 

no trabalho.  

Com base neste texto , avalia as seguintes asserções e as relações propostas entre elas: 

I. De um modo geral, evidencias empíricas sugerem que, quanto maior a IE de uma pessoas, 

melhor seu desempenho no trabalho .  

PORQUE 

II. São provavelmente mais eficazes as pessoas que conhecem suas emoções e conseguem 

interpretar pistas emocionais .  

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 
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c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

  

31) (ENADE 2018) O modelo da Administração Pública Burocrática, surgido na segunda metade do 

século XIX, teve como princípios orientadores do seu desenvolvimento a profissionalização, a 

ideia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo – em síntese, o poder 

racional-legal.  

BRASIL. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. 

Brasília: Imprensa Nacional, 1995 (adaptado).  

Considerando o modelo de administração pública abordado no texto, bem como o modelo de 

Administração Pública Gerencial, avalie as afirmações a seguir.  

I. No modelo da Administração Pública Burocrática, visa-se controlar os atos administrativos, 

evitando-se, assim, a corrupção e o mau uso da máquina pública.  

 II. O modelo da Administração Pública Burocrática antecedeu o modelo da Administração 

Pública Gerencial.  

III. O modelo da Administração Pública Gerencial objetiva reduzir custos e aumentar a 

qualidade dos serviços públicos, priorizando o cidadão como beneficiário desse serviço.  

 

É correto o que se afirma em:  

a) I, apenas.  

b) II, apenas.  

c) I e III, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

32) (ENADE 2018) Os líderes são os motivadores dos profissionais, e estes, motivados, propiciam a 

formação de equipes de trabalho de alta performance – a mais relevante entre todas as atividades 

de responsabilidade do líder. Os técnicos esportivos, por exemplo, procuram os melhores atletas, 

aqueles que apresentam condições físicas adequadas ao perfil do esporte que vão praticar e que 

tenham facilidade de integrar-se aos demais atletas, principalmente se a modalidade for coletiva.  

TEIXEIRA, J. M. B.; RIBEIRO, M. T. F. Gestão de pessoas na administração pública: teorias e conceitos. 1. ed. Curitiba: 

Intersaberes, 2017 (adaptado). 

A partir das informações do texto apresentado, avalie as afirmações a seguir.  

I. A liderança é uma competência inata do indivíduo, ou seja, não é adquirida ao longo do 

exercício profissional.  

II. O feedback, essencial para uma boa atuação na gestão de pessoas, deve ser dado aos 

subordinados em público, de modo a desafiá-los a promoverem alterações positivas em seu 

comportamento.  

III. O exercício da liderança como forma de influenciar o comportamento de equipes de trabalho 

permite direcioná-las aos objetivos estabelecidos pela organização. 
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IV. A motivação dos membros do grupo é um dos fatores que influenciam na produtividade da 

equipe.  

 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I e II.  

b) I e III.  

c) III e IV.  

d) I, II e IV. 

e) II, III e IV. 

 

33) (ENADE 2018) Com as mudanças de mercado que impactam as empresas, um ciclo de evolução 

cultural de uma organização pode ser assim definido:  

1. Uma crise na organização questiona as habilidades e práticas da liderança;  

2. Observa-se uma ruptura nos padrões, nos símbolos, nas crenças ou nas estruturas da 

organização; 3. uma nova liderança emerge com um novo conjunto de pressupostos;  

4. Os apoiadores da nova e os da antiga liderança entram em conflito. 

FREITAS, M. E. Cultura organizacional: identidade, sedução e carisma. São Paulo: FGV, 2006 (adaptado). 

Com base nas informações do texto e considerando que essa crise é resolvida, avalie as 

afirmações a seguir.  

I. Após a crise são aprofundadas as divergências internas em relação aos caminhos a serem 

seguidos pela empresa.  

II. Caso seja dado crédito à nova liderança, é estabelecida uma nova elite cultural na empresa.  

III. O prevalecimento da antiga liderança, caso aconteça, mostra a força da cultura 

organizacional vigente para a solução do conflito.  

 

É correto o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) III, apenas.  

c) I e II, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 

 

34) (ENADE 2019) O princípio da acessibilidade dispõe que na construção de espaços, na 

formatação de produtos e no planejamento de serviços deve-se considerar que as pessoas com 

deficiência (PCD) são usuárias legítimas, dignas e independentes. Nenhum serviço pode ser 

concedido, permitido, autorizado ou delegado sem acessibilidade plena, para não obstaculizar o 

exercício pleno dos direitos pelas pessoas com deficiência. A acessibilidade é um direito de todos 

os cidadãos e, por isso, não se limita a propiciar a inclusão de pessoas com deficiência, mas 

também de pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e em situação vulnerável.  

OLIVEIRA, S. M. de. Cidade e acessibilidade: inclusão social das pessoas com deficiências. In: VIII Simpósio 

Iberoamericano em comércio internacional, desenvolvimento e integração regional, 2017 (adaptado).  
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Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. 

I. Projetar e adaptar as vias públicas facilita a circulação das pessoas com dificuldade de 

locomoção e usuários de cadeiras de rodas, sendo uma medida adequada de acessibilidade.  

II. Padronizar as calçadas com implantação universal de rampas, faixas de circulação livres de 

barreiras, guias e pisos antiderrapantes atende ao princípio da acessibilidade.  

III. Garantir a ajuda de terceiros a pessoas com deficiências, nos edifícios públicos e em espaços 

abertos públicos, é uma previsão legal convergente ao princípio da acessibilidade.  

IV. Implantar sinalização sonora nos semáforos e informações em braille nas sinalizações dos 

espaços urbanos para pessoas com deficiência visual são providências de acessibilidade 

adequadas.  

 

É correto o que se afirma em  

a) III, apenas.  

b) I e IV, apenas.  

c) II e III, apenas.  

d) I, II e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

35) (ENADE 2018) No cenário atual, o desenvolvimento e a construção das carreiras dos 

funcionários deve se dar de forma compartilhada entre as organizações e os próprios 

funcionários.  

FRANÇA, A. C. L. Práticas de Recursos Humanos: ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2011 (adaptado). 

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.  

I. Os profissionais devem planejar suas carreiras de forma a garantirem sua competitividade no 

mundo do trabalho. PORQUE  

II. A motivação dos profissionais com as suas carreiras resulta também no crescimento da 

organização onde trabalham.  

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.  

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.  

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.  

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas. 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO  

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: C 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  

 

TRANSCREVA AS RESPOSTAS NO CARTÃO RESPOSTA A SEGUIR E ENTREGUE  AO 

APLICADOR. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D  A B C E D 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 

5 A B C E D 

6

1 

A B C E D 

7 A B C E D 

8

1 
A B C E D 

9 A B C E D 
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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 35 (trinta e cinco) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) 

alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

► A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

► Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de questões, 

seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao fiscal de provas.  

► Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde corretamente a cada 

uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão-

Resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta, por erro 

do candidato. 

► Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá ser marcado 

somente com caneta esferográfica azul ou preta.  

► O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

► Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O candidato poderá 

levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o Cartão-Resposta, serão entregues ao 

fiscal de sala ao final da prova. 

► O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de provas. 

► Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até que o último 

deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo termo de encerramento do certame, 

deverão sair juntos da sala de prova. 
► Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta: 

 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, conforme segue: 

 
  

 Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL  

 

1) (FUNDATEC, Prefeitura de Candelária-RS, 2021) As vacinas contra a Covid-19 foram 

desenvolvidas em uma velocidade sem precedentes. Os estudos comprovam a eficácia e a 

segurança de diferentes tipos de vacina, desenvolvidas a partir de tecnologias que já existiam e 

de novas tecnologias, que representam inovações importantes para o futuro tratamento de várias 

doenças. Apesar das diferentes abordagens, todas as vacinas têm por objetivo induzir a resposta 

imunológica do organismo, fazendo com que este produza defesas contra o vírus da covid-19, o 

SARS-CoV-2. (Fonte: www.rededorsaoluiz.com.br). 

Das vacinas contra a doença que já receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) para uso no Brasil e estão sendo aplicadas na população, qual delas se baseia 

na tecnologia de RNA mensageiro, ou mRNA, que consiste em dar as instruções ao organismo 

para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus que estimulam a 

resposta do sistema imune? 

a) Astrazeneca. 

b) CoronaVac. 

c) Janssen. 

d) Pfizer.  

e) Sputnik-V.  

 

2) (UEMA, 2021) A Cúpula da Rocha ou Domo da Rocha, situado em Jerusalém, foi construído no 

século VII e é um dos lugares mais sagrados da religião islâmica. (Cúpula da Rocha. Qubbat As-

Sakhrah. Jerusalém, Israel. Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-

Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg . Acesso em 09 de outubro de 2021) 

O Islamismo defende os seguintes pilares: 

a) O monoteísmo (Alá é o único Deus/Maomé, o seu 

profeta) e a ação de grupos extremistas radicais como 

forma de ação religiosa e política. 

b) A oração (salat), realizada cinco vezes ao dia, e a 

exigência de que toda a muçulmana use a burca (chadri) 

para cobrir o rosto. 

c) O jejum (saum), no mês do Ramadã, e a criação de 

exércitos paramilitares para a vingança contra judeus e 

cristãos em países ocidentais. 

d) O exercício da caridade (zakat) e a proibição de 

mulheres terem acesso ao ensino escolar e 

universitário. e) a peregrinação a Meca (haj), pelo menos uma vez na vida pelo fiel, e a tolerância em 

relação a todas as religiões. 

e) A peregrinação a Meca (haj), pelo menos uma vez na vida pelo fiel, e a tolerância em relação a todas 

as religiões. 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg
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3) (Banco da Amazônia/IBGE/2021) A pandemia agravou a desigualdade no acesso à Internet no 

Brasil, o que pode deixar cicatrizes sociais em crianças e jovens: com a exclusão digital e a 

disparidade no acesso à educação, o risco de os filhos não conseguirem ter renda superior à dos 

seus pais quando adultos aumenta. Os dados do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento 

Social mostram que só 29,6% dos filhos de pais que não tiveram qualquer instrução têm acesso 

à banda larga. Nos lares onde os pais têm curso superior, esta parcela sobe para 89,4%. 

(ALMEIDA, C.; NALIN, C. Exclusão Digital Cresce na Pandemia e Deve Frear Mobilidade 

Social no País. Jornal O Globo, Economia, 25 jan. 2021, p. 13).  

Os dados atualizados revelam que a mobilidade social e a inclusão digital no Brasil estão 

diretamente vinculadas ao acesso à: 

a) Habitação.  

b) Educação.  

c) Filantropia.  

d) Alimentação.  

e) Religiosidade. 

 

4) (Prefeitura de São João do Sul - SC/2021) Uma onda de protestos que ocorreu em 2020, fez a 

hashtag#BlackLivesMatter (Vidas Negras Importam, em tradução livre) ganhar manifestações 

nas ruas e nas redes sociais. Famosos e anônimos usaram o termo, no online e no offline, como 

forma de apoio ao movimento antirracista e para cobrar das autoridades que resguardem vidas 

negras. O caso, que motivou essa onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos, 

aconteceu no dia 25 de maio de 2020.  

Assinale a alternativa que aponta o caso que desencadeou essa onda de protestos:  

a) A morte de George Floyd asfixiado por um policial nos Estados Unidos.  

b) A morte de George Floyd, morto com um tiro na cabeça mesmo sem reagir ao ser confrontado por 

policiais nos EUA.  

c) A morte do jovem negro Trayvon Martin, que foi morto com um único tiro no peito, enquanto 

voltava para casa depois de ter comprado doces.  

d) A morte do adolescente João Pedro Mattos, 14, alvejado dentro de casa e morto com um tiro nas 

costas por policiais.  

e) A morte de Jeremy Floyd, morto após ser asfixiado por um policial nos EUA.  

 

5) (PUC-PR, 2019)“Começaremos por dizer algo para esclarecer os conceitos: “responsabilidade” 

não é o mesmo que “obrigação” em geral, mas um caso especial dela. A obrigação pode subjazer 

a uma conduta mesma, a responsabilidade vai mais além dela, tem uma referência externa”. No 

livro Técnica, Medicina e Ética: sobre a prática do Princípio Responsabilidade, o filósofo Hans 

Jonas analisa quais são os limites do desenvolvimento científico e de que modo os próprios 

cientistas devem se comportar com relação à autocensura da pesquisa. 

De acordo com os seus conhecimentos sobre o tema e baseando-se no livro mencionado, 

é CORRETO afirmar que: 

a) Para Hans Jonas, a pesquisa científica, por lidar com um poder técnico capaz de produzir o 

aniquilamento da vida, tem não só uma obrigação, no sentido interno de seu trabalho, mas uma 
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responsabilidade, no sentido externo, com os limites de seu desenvolvimento e com os alcances 

práticos que ela pode obter.  

b) Conforme aponta Hans Jonas, não se pode esperar que os cientistas tenham uma tomada de 

consciência sobre suas responsabilidades, de tal modo que é necessário que existam leis que 

restrinjam os avanços científicos com vistas a frear a destruição do meio ambiente.  

c) Segundo Hans Jonas, uma vez que a natureza não tem valores éticos em si mesma, não é 

exigível que os cientistas tenham um posicionamento crítico e ético, dado que o 

desenvolvimento das ciências depende mais de uma relação com a natureza do que com os 

campos filosóficos.  

d) A técnica moderna e os cientistas precisam encontrar um ponto de equilíbrio em que a 

responsabilidade ética seja apresentada como um importante valor para definir os limites da 

ciência; nesse sentido, os cientistas precisarão abandonar a objetividade da ciência em prol de 

uma análise mais subjetiva com vistas a obter esse fundamento ético.  

e) O pesquisador científico, na perspectiva de Hans Jonas, não pode ser submetido a nenhum tipo 

de análise ética em sua pesquisa, uma vez que o único elemento importante para o trabalho 

científico é determinado pela própria ciência. 

 

6) (Unioeste, 2017) A partir da reflexão sugerida pelo poema de Bertolt Brecht, “O Analfabeto 

Político” – “O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos 

acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, 

do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão 

burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da 

sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, 

que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais.” 

– é CORRETO afirmar que: 

a) O desinteresse pela política tem consequências econômicas e sociais que afetam todas as pessoas: 

tanto as que participam ativamente da política como aquelas que se abstêm. 

b) Todas as pessoas deveriam participar diretamente da política institucional: quer dizer, se candidatar 

a algum cargo eletivo, já que vivemos em uma democracia participativa. 

c) Brecht sugere que as pessoas analfabetas não se interessam por política e por isso são culpadas 

pelo surgimento de problemas sociais, como prostituição, corrupção e altos preços de alimentos. 

d) A política é, como mostra Brecht, uma atividade altamente especializada que deve ser exercida 

apenas por profissionais – sobretudo economistas, que conseguirão tomar as melhores decisões. 

e) O envolvimento de pessoas analfabetas na política – que podem votar e se candidatar a cargos 

eletivos – é o responsável pela situação crítica que enfrentamos e pela corrupção. 

 

7) (UPE 2020)(...) com referência aos índios Kayapó e aos xinguanos. Aqueles são índios hostis, 

estes pacíficos, mas cujo contato com sertanistas data de apenas dez anos. A despeito da ausência 

de relações permanentes com civilizados, esses grupos já possuem considerável acervo de artigos 

de nossa cultura – ferramentas, armas, objetos de adornos, tomados em ataques a povoados 

sertanejos ou adquiridos por via de outras tribos. O empréstimo cultural não se limitou apenas 

a esses objetos. Ocorreram outras modificações. Alteraram-se as relações entre aldeias, e a 
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própria estrutura social tende a ser influenciada, especial no que se refere ao status de chefia. 

Entre os Kamayá, reconheciase a autoridade e o título de um capitão, patente que lhe é dada por 

funcionários do Serviço de Proteção aos Índios, em uma viagem que esse indivíduo realizou em 

tempos anteriores à atual penetração do Xingu. (REVISTA DE ANTROPOLOGIA, n.1, v. 5, pp. 

67-74, jun. 1957). 

 O texto apresenta um processo cultural. Sobre este, analise as seguintes afirmativas: 

 I. O conceito de relativismo cultural se torna chave na compreensão das particularidades culturais 

descritas no texto. 

II. Os fatores demográfico, étnico e ecológico marcam os contatos estabelecidos pelos grupos sociais. 

III. O processo cultural apresentado se caracteriza por crenças transmitidas no processo de 

aprendizagem institucionalizada, logo, sistematizada. 

IV. A transculturação está presente nos contatos entre os grupos destacados no texto e consiste em 

trocas de elementos culturais. 

V. O determinismo é um conceito importante para que sejam compreendidas as relações entre os 

grupos, pois atribui qualidade inata às etnias ou aos grupos humanos. 

Estão CORRETAS, apenas: 

a) I, II e III.  

b) I, III, IV e V.  

c) II e III.  

d) I, II e IV.  

e) I, II, IV e V. 

 

8) (FUMARC, 2018) Em muitos casos, a discriminação racial coloca a população afrodescendente 

nos estratos mais baixos da sociedade e eles estão agrupados entre os mais pobres dos pobres. A 

discriminação enfrentada pela população afrodescendente perpetua ciclos de desvantagem e 

transmissão intergeracional de pobreza, prejudicando o seu desenvolvimento humano. As 

barreiras ao acesso e à conclusão de uma educação de qualidade repercutem no acesso ao 

mercado de trabalho e nos tipos de empregos encontrados. Os empregos são negados em razão 

da falta de qualificação educacional ou por conta do racismo estrutural. A moradia é negada em 

razão de preconceito racial, e a população afrodescendente é forçada a habitar em áreas com 

infraestrutura precária, onde ela está exposta ao crime e à violência. A prática de suas próprias 

culturas e religiões, assim como a participação na vida cultural de suas comunidades, não raro 

são cercadas de restrições e impedimentos. Em alguns países, também sofrem deslocamento, por 

conta de ameaças de conflito armado ou projetos de desenvolvimento industrial de grande escala. 

(Fonte: Livreto da ONU. Década Internacional de Povos Afrodescendentes. 2016, p. 09. Disponível 

em: https://nacoesunidas.org/wpcontent/uploads/2016/05/WEB_BookletDecadaAfro_portugues.pdf> 

Acesso 26 fev. 2018). 

O gráfico, a seguir, aponta a discrepância em relação ao rendimento médio salarial, a partir dos 

critérios raça e cor: 
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(Fonte: Disponível em: http://economia.estadao.com.br/blogs/nos-eixos/como-raca-e-genero-ainda-afetam-as-suas-

chances-de-conseguir-emprego-e-bons-salarios/> Acesso 26 fev 2018). 

Diante do exposto, NÃO explica os fatores que causaram e causam desigualdades na vida da 

população negra/afrodescendente o que se afirma em: 

a) A Década Internacional de Afrodescendentes é uma ocasião para promover maior conhecimento, valor 

e respeito às conquistas da população afrodescendente e às suas contribuições para a humanidade. É 

uma ferramenta útil para abrir caminho para o trabalho e a cooperação futura entre Estados, 

organizações internacionais e regionais, sociedade civil e outros, a fim de aprimorar a situação dos 

direitos humanos e do bem-estar da população afrodescendente. 

b) As condições econômica e social sobrepõem a condição de raça e cor, ou seja, a desigualdade é um 

problema de distribuição de renda e oportunidades iguais para todos. Por isso, afrodescendentes e 

outros grupos que sofrem discriminação social e que se encontram na posição de migrantes, refugiados 

e solicitantes de refúgio por todo o mundo estão em situações de extrema vulnerabilidade. 

c) As desigualdades são parte do legado de erros do passado. Racismo, preconceito e discriminação racial 

contra a população afrodescendente têm suas raízes nos regimes de escravização, no tráfico de 

escravizados e no colonialismo. Na história do tempo presente, essas heranças são reforçadas pela 

discriminação interpessoal, institucional e estrutural e manifestam-se na desigualdade e 

marginalização em nível mundial. 

d) Homens jovens afrodescendentes são essencialmente vulneráveis. São cidadãos que correm maiores 

riscos de serem apreendidos na rua por ocasião da filtragem racial, enfrentam maiores índices de 

violência policial e mortes e, consequentemente, continuam sendo detidos, encarcerados e sujeitos a 

penas maiores com mais frequência. 

e) Mulheres e meninas afrodescendentes sofrem discriminações múltiplas com base em raça, condição 

socioeconômica, gênero, acesso limitado à educação, trabalho e segurança. Por isso, a Década 

Internacional de Afrodescendentes é uma oportunidade não só de combater a discriminação racial, 

enfrentada pela população afrodescendente, mas também de assegurar o desfrute igualitário de todos 
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os direitos humanos por todos, e de fortalecer a igualdade, a não discriminação, a democracia e o 

Estado de Direito em nossas sociedades. 

 

9) (UFN, 2017) Por mais grandioso que um pensador seja, devem-se apontar as falhas em seu 

pensamento. Aristóteles acreditava que era possível, por exemplo, justificar a escravidão, e a 

defesa dessa prática causou e, infelizmente, ainda causa muito sofrimento e dor. Uma 

compreensão da natureza humana, condizente com a ideia de direitos humanos, e que não 

permitisse seu uso para justificar a escravidão, excluiria quais dos pensamentos abaixo? 

(Adaptações de duas versões da Declaração sobre as raças e o preconceito racial da Unesco de 

1950 e 1978, facilmente encontradas online). 

I. Todos os seres humanos pertencem a uma mesma espécie. Eles nascem iguais em dignidade e 

direitos.  

II. Todos os indivíduos e grupos têm o direito de ser diferentes, a existência de diferenças 

baseadas na cultura, ambiente e diversidade histórica é um testemunho dessas diferenças de 

identidade cultural. 

III. A palavra “raça” pode ser usada para designar um grupo ou uma população caracterizada 

por certas concentrações, relativas quanto à frequência e à distribuição de genes ou de caracteres 

físicos que, no decorrer dos tempos, aparecem, variam e, muitas vezes, até desaparecem sob a 

influência de fatores de isolamento geográficos ou culturais. 

IV. As diferenças genéticas hereditárias constituem um fator de importância primordial nas 

causas das diferenças entre a complexidade cultural e civilizatória dos diversos povos. 

V. Os fatores que desempenharam um papel preponderante na evolução intelectual do homem 

são a sua faculdade de aprender e a sua plasticidade, presentes em todo o ser humano. 

VI. A personalidade e o caráter dependem de fatores geralmente associados à “raça”. Em todos 

os grupos humanos, encontram-se tipos muito variados de personalidade e de caráter, mas há 

razão para crer que certos grupos sejam mais favorecidos que outros nesses quesitos. 

Estão excluídos: 

a) Apenas I e II.  

b) Apenas II e III.  

c) Apenas III e VI.  

d) Apenas IV e V.  

e) Apenas IV e VI. 
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10) Considere a imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(UNIMONTES 2019) Em “Filosofia – experiência do pensamento”, Sílvio Gallo escreve que, “no 

século XX, a humanidade passou a se preocupar cada vez mais com a preservação dos recursos 

naturais e as questões ambientais em geral. Segundo o filósofo Bruno Latour, um problema 

ecológico é um híbrido, pois não envolve apenas uma ciência ou um conjunto de ciências; tem 

também um aspecto político. Por essa razão, Latour fala em ‘políticas da natureza’: já não basta 

produzir uma ciência, um conhecimento da natureza, é necessário também construir ações 

políticas na relação entre o ser humano e a natureza. Um terceiro elemento deve ser 

acrescentado: uma ética ambiental.” (GALLO, Sílvio. Filosofia – experiência do pensamento. São 

Paulo: Spicione, 2003. p. 283). 

Essa proposta contemporânea de uma ética ambiental remete ao entendimento de que há valores 

e princípios fundamentais que envolvem todos os povos do planeta. 

a) Uma ética ambiental para as sociedades democráticas seja capaz de promover a justiça pelo 

entendimento de todos com todos.  

b) Os países capitalistas promovam ações políticas ambientais que assegurem, exclusivamente, o 

desenvolvimento econômico ocidental.  

c) O olhar ético seja dirigido para os projetos de avanço industrial e tecnológico, deixando para as 

futuras gerações as questões ambientais.  

d) As relações do ser humano com a natureza levem em conta ações políticas de preservação 

ambiental, exclusivamente, das florestas, animais, rios, riachos, lagos, mares e oceanos. 

e) No século XX e XXI, a humanidade ignorou as questões ambientais em nome do progresso 

econômico. 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019)  Assinale a frase correta quanto à acentuação gráfica e à pontuação.  

a) Como já sabemos o que lhe acontecerá, no futuro, em breve encontra-lo-emos por aí perdido e 

solitário, numa rua qualquer.  

b) Colocaram um cartaz na porta do refeitório com a informação de que hoje não haverá lanche e 

almoço, mas ninguém gostou da ideia.  

c) Em priscas eras, muitos patricios hoje figuras históricas tiveram de procurar asilo em países que 

abriram suas portas para poder livremente manifestar suas divergências.  

d) A batata em conjunto com o trigo e o arroz é um dos três alimentos mais importantes e completos 

da roda dos alimentos, sendo uma ótima fonte de energía.  

e) Após início da paralisação, aeronautas e aeroviários mantém negociação com empresas aéreas mas 

ainda não há vôos atrasados. 

 

12) (FEPESE, 2019)   Assinale a frase correta quanto à regência nominal e verbal.  

a) Então ele foi à rodoviária para dar adeus às pessoas que partiram rumo à Bahia.  

b) Nessa empresa, todos os colaboradores são orientados para obedecer um rigoroso código de 

conduta.  

c) Amigo, quando eu lhe encontrar outra vez, vou querer abraçá-lhe e agradeço-lo de coração.  

d) Infelizmente, estamos a mercê do prefeito, pois as informações que dispomos não são fidedignas.  

e) O estudo de literatura visa ampliação do conhecimento, e fazer boas leituras implica em domínio 

da gramática 

 

13) (Adaptado de UNOESC, 2020) Analise o período a seguir e assinale a alternativa correta: “Todos 

os candidatos estão preparados para a prova.”  

a) O termo sublinhado é sujeito composto.  

b) O termo sublinhado é sujeito simples.  

c) O termo sublinhado é núcleo do sujeito.  

d) O termo sublinhado é predicativo do sujeito. 

e) O termo sublinhado é adjetivo. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020) O termo em destaque está corretamente empregado na frase:  

a) A sessão da câmara dos vereadores inicia às 17 horas. 

b) A sessão de moda feminina está sofrendo reformas.  

c) “A herança consiste, primeiramente, no ato de sessão dos direitos aos herdeiros.”  

d) O funcionário foi transferido para outra sessão. 

e) A seção da câmera não ocorrerá hoje. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020). Observe as frases seguintes e assinale a alternativa correta 

quanto ao emprego do sinal da crase.  

I. Os candidatos estavam às voltas com os materiais da prova.  
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II. A forma de pagamento dessa apostila foi à prazo.  

III. Dois aviões da FAB foram à China buscar os brasileiros.  

IV. Fui à Piratuba me distrair antes dessa prova.  

a) Todas as frases apresentam erro quanto ao emprego do sinal da crase.  

b) I, II estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase.  

c) I, III e IV estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase.  

d) I e III estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase. 

e) Todas as frases estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA  

 

16) (Adaptado de OMNI, 2021)  João trabalha com venda de automóveis e ganha por comissão, por 

isso ele distribui o seu salário da seguinte forma: 50% ele reserva para suas despesas fixas, 30% 

ele investe, 15% ele faz doação e 5% ele usa com supérfluos. Se em um determinado mês João 

recebeu R$ 5.200,00, quanto ele investiu?  

a) Ele investiu R$ 2.600,00.  

b) Ele investiu R$ 1.040,00.  

c) Ele investiu R$ 520,00.  

d) Ele investiu R$ 1.560,00. 

e) Ele investiu R$ 1.580,00 

17) (Adaptado de UNOESC, 2017) Calcule a expressão Assim, quanto é 30% do 

resultado dessa expressão?  

a) 1,5.  

b) 2,4.  

c) 3,2.  

d) 4,0. 

e) 3.0 

 

18) (Adaptado de FEPESE, 2019) Um professor decide dividir seus alunos, 20 meninos e 24 meninas 

em grupos, de forma que cada grupo tenha o maior tamanho possível. Ainda, o número de 

meninas em cada grupo deve ser igual, bem como o número de meninos em cada grupo deve ser 

igual. Logo, o número total de alunos (meninos e meninas) em cada um dos grupos é igual a:  

a) 4 

b) 8 

c) 9 

d) 10 

e) 11 
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19) (FUNDATEC, 2021) Um cuidador social realiza, em cinco dias úteis de uma determinada 

semana, respectivamente, 25, 27, 30, 25 e 28 atendimentos diários. A média diária de 

atendimentos é de: 

Alternativas 

a) 25. 

b) 26. 

c) 27. 

d) 28. 

e) 30. 

 

20) (FUNDATEC, 2021) Ao pagar o estacionamento público por um terminal de autoatendimento, 

Marcela inseriu moedas de cinquenta centavos e vinte e cinco centavos. Após inserir as 9 moedas 

desses valores, o display exibiu o valor correspondente ao depósito de R$ 3,75. Quantas moedas 

de cinquenta e vinte cinco centavos foram, respectivamente, inseridas? 

Alternativas 

a) 6 e 3. 

b) 5 e 1. 

c) 4 e 3. 

d) 3 e 3. 

e) 3 e 6. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) Durante a realização dos seus trabalhos, os agentes comunitários de saúde (ACS) acompanham 

gestantes e crianças menores de sete anos beneficiadas pelo programa bolsa família. São 

compromissos dos beneficiados por este programa do governo federal, exceto: 

a) A gestante deve fazer a inscrição do pré-natal e comparecer às consultas conforme preconizado 

pelo ministério da saúde. 

b) A gestante deve participar de atividade educativas  

c) Mãe ou responsável pela criança deve trazê-la à unidade básica de saúde para realizar consulta de 

crescimento e desenvolvimento. 

d) A mãe ou responsável pela criança deve cumprir o seu calendário vacinal. 

e) A mãe deve manter a carteira de vacinação da criança, assim como a curva de crescimento em 

acompanhamento em unidade de saúde. 

22) Cada Equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo: 

a) 1000 pessoas 

b) 2000 pessoas 

c) 3000 pessoas 

d) 4000 pessoas 

e) 5000 pessoas 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA I 

 

 

23) Condição de vida saudável pode ser: 

a) Alimentação adequada, boa disposição e controle do estresse. 

b) Vida sedentária e alimentação inadequada. 

c) Boa disposição para o trabalho e atividades físicas irregulares. 

d) Alimentação adequada e hábitos higiênicos precários. 

e) Alimentação adequada, não acompanhamento médico regular.  

 

24) É prevista a implantação da estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas 

de Saúde como uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção Básica. Marque (V) 

verdadeiro ou (F) falso nos itens necessários à implantação desta estratégia. 

(__)Existência de um enfermeiro para até no máximo 24 ACS e no mínimo 08, constituindo assim 

uma equipe de Agentes Comunitários de Saúde. 

 (__)Existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita no sistema de Cadastro Nacional 

vigente que passa a ser a UBS de referência para a equipe de agentes comunitários de saúde. 

 (__)Cumprimento da carga horária integral de 48 horas semanais por toda a equipe de agentes 

comunitários, composta por ACS e enfermeiro supervisor. Após análise, assinale a alternativa 

que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima: 

a) F, V, V. 

b) F, V, F.  

c) V, F, V.  

d) V, F, F 

e) F, F, V 

 

25) É uma atividade típica do Agente Comunitário de Saúde, a realização de visitas domiciliares 

regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento, EXCETO: 

a) Da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura. 

b) Mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras 

formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. 

c) Da lactante, nos seis meses seguintes ao parto.  

d) Da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério. 

e) Realizar cadastros dos moradores do território de abrangência  

 

26) Assinale a alternativa que apresenta corretamente a finalidade institucional da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA): 

a) Promover a comercialização de planos de saúde à população, e realizar o controle sanitário da 

produção de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária especial. 

b) Promover a proteção da saúde da população, por meio do controle epidemiológico de doenças 

sexualmente transmissíveis. 

c) Promover a proteção da saúde da população, por meio do controle sanitário da proteção e 

comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária.  



 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA I 

 

d) Promover a proteção da saúde das crianças, por meio de campanhas de educação sobre a 

importância do uso de botas ortopédicas. 

e) Promover a educação em saúde em escolas e creches. 

27) Em sua atuação junto à Comunidade, são condições de risco que podem ser identificadas pelo 

Agente Comunitário de Saúde (ACS), EXCETO: 

a) Ser passivo 

b) Conhecer território 

c) Observar as pessoas, as coisas, os ambientes. 

d) Gostar de aprender coisas novas. 

e) Identificar problemas sociais. 

 

28) No que se refere ao diagnóstico da comunidade: 

1. A coleta de dados é uma das etapas desse diagnóstico. 

2. O diagnóstico se compõe de três momentos específicos: levantamento, análise e reflexão dos 

dados e priorização das necessidades. 

      3. Identifica os problemas, as causas e consequências e principais características da comunidade. 

É verdadeiro o que se afirma 

a) Apenas o item 1. 

b) Apenas no item 3. 

c) Apenas nos itens 1 e 2  

d) Nos itens 1,2, e 3. 

e) Apenas o item 2.  

 

29) O Agente Comunitário de Saúde (ACS), por meio das visitas domiciliares, observou a existência 

de esgoto a céu aberto próximo a tubulações de água. Esta situação pode favorecer um aumento 

de casos da seguinte doença junto a esta população: 

a) Diarréia 

b) Hipertensão Arterial 

c) Hanseníase 

d) Neoplasia 

e) Diabete Mellitus 

 

30) A prática de exercícios físicos regulares, quando associados a uma dieta adequada e a não 

utilização de cigarros e bebidas alcoólicas é importante para evitar doenças crônicas. Assinale a 

alternativa que apresenta um exemplo deste tipo de doença: 

a) Diabete Mellitus 

b) AIDS 

c) Tuberculose 

d) Esquitossomose 
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e) Dengue 

 

31) Pandemia refere-se: 

a) Uma pandemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes ou 

por todo mundo. 

b) Doença que se manifesta apenas numa determinada região, de causa local, não atingindo nem se 

espalhando para outras comunidades. 

c) Ocorre numa comunidade ou região e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras 

regiões, originando um surto. 

d) Doença não transmissível, não havendo necessidade de ser alarmada para demais localidades.  

e) Ocorre em localidades rurais, havendo transmissão de animais para seres humanos.  

 

32) Com relação ao COVID-19, leia as afirmativas a seguir e julgue VERDADEIRO (V) ou FALSO 

(F) sobre os meios de transmissão: 

(  )Aperto de mãos  

(  )Espirro e tosse 

(  )Pelo ar, independente da distância de fonte contaminante por transmissão aérea. 

(  )Contatos com objetos ou superfícies contaminadas  

(  )Gotículas de saliva do nariz e/ou boca 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) V, V, V, F, V 

b) V, F, V, V, V 

c) V, V, F, V, V 

d) F, V, V, V, V 

e) F, V, F, V, V  

 

33) De acordo com Cadernos de Atenção Básica nº 21: Vigilância em Saúde: Dengue, 

Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose, sobre o que são atribuições do 

Agente Comunitário de Saúde, analisar a sentença abaixo: Realizar atividades de identificação 

e mapeamento de coleções hídricas de importância epidemiológica (1ª parte). Desenvolver ações 

educativas e de mobilização da comunidade relativas ao controle das doenças/agravos, em sua 

área de abrangência (2ª parte). A sentença está: 

a) Totalmente correta. 

b) Correta somente em sua 1ª parte.  

c) Correta somente em sua 2ª parte.  

d) A alternativa da 2ª parte justifica a 1ª parte.  

e) Totalmente incorreta. 

 

34) A realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento 

de grupos de risco com maior vulnerabilidade social, por meio de ações de promoção da saúde, 
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de prevenção de doenças e de educação em saúde, constitui-se: 

a) Atividade exclusiva do Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação. 

b) Atividade Típica do ACS , em sua área geográfica de atuação, assistidas pelo profissional dentista, 

membro da equipe. 

c) Atividade do ACS compartilhada com os demais membros da equipe. 

d) Atribuição para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 

35) Sobre a COVID-19 provocada por coronavírus assinale a alternativa ERRADA: 

a) COVID-19 é a doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela primeira vez 

em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. 

b) Não são sintomas mais comuns da COVID-19 são febre, cansaço e tosse seca. 

c) As pessoas idosas e as que têm outras condições de saúde como pressão alta, problemas cardíacos 

ou diabetes, têm maior probabilidade de desenvolver doenças graves.  

d) Pessoas com febre, tosse e dificuldade em respirar devem procurar atendimento médico.  

e) O vírus causador da COVID-19 pode se propagar de pessoa para pessoa por meio de gotículas do 

nariz ou da boca que se espalham quando uma pessoa com COVID-19 tosse ou espirra. 
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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA I  

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: A 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  

 

TRANSCREVA AS RESPOSTAS NO CARTÃO RESPOSTA A SEGUIR E ENTREGUE  AO 

APLICADOR.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D  A B C E D 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 

5 A B C E D 

6

1 

A B C E D 

7 A B C E D 

8

1 
A B C E D 

9 A B C E D 

 

 

A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

30 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

31 

32 

33 

34 

35 
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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 35 (trinta e cinco) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) 

alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

► A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

► Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de questões, 

seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao fiscal de provas.  

► Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde corretamente a cada 

uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão-

Resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta, por erro 

do candidato. 

► Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá ser marcado 

somente com caneta esferográfica azul ou preta.  

► O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

► Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O candidato poderá 

levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o Cartão-Resposta, serão entregues ao 

fiscal de sala ao final da prova. 

► O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de provas. 

► Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até que o último 

deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo termo de encerramento do certame, 

deverão sair juntos da sala de prova. 
► Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta: 

 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, conforme segue: 

 
  

 Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

1) Considere a imagem a seguir: 

(UNIMONTES 2019) Em “Filosofia – experiência do pensamento”, Sílvio Gallo escreve que, “no 

século XX, a humanidade passou a se preocupar cada vez mais com a 

preservação dos recursos naturais e as questões ambientais em geral. 

Segundo o filósofo Bruno Latour, um problema ecológico é um híbrido, 

pois não envolve apenas uma ciência ou um conjunto de ciências; tem 

também um aspecto político. Por essa razão, Latour fala em ‘políticas da 

natureza’: já não basta produzir uma ciência, um conhecimento da 

natureza, é necessário também construir ações políticas na relação entre 

o ser humano e a natureza. Um terceiro elemento deve ser acrescentado: 

uma ética ambiental.” (GALLO, Sílvio. Filosofia – experiência do 

pensamento. São Paulo: Spicione, 2003. p. 283). 

Essa proposta contemporânea de uma ética ambiental remete ao 

entendimento de que há valores e princípios fundamentais que envolvem 

todos os povos do planeta. 

a) Uma ética ambiental para as sociedades democráticas seja capaz de 

promover a justiça pelo entendimento de todos com todos.  

b) Os países capitalistas promovam ações políticas ambientais que assegurem, exclusivamente, o 

desenvolvimento econômico ocidental.  

c) O olhar ético seja dirigido para os projetos de avanço industrial e tecnológico, deixando para as 

futuras gerações as questões ambientais.  

d) As relações do ser humano com a natureza levem em conta ações políticas de preservação 

ambiental, exclusivamente, das florestas, animais, rios, riachos, lagos, mares e oceanos. 

e) No século XX e XXI, a humanidade ignorou as questões ambientais em nome do progresso 

econômico. 

 

2) (Banco da Amazônia/IBGE/2021) A pandemia agravou a desigualdade no acesso à Internet no 

Brasil, o que pode deixar cicatrizes sociais em crianças e jovens: com a exclusão digital e a 

disparidade no acesso à educação, o risco de os filhos não conseguirem ter renda superior à dos 

seus pais quando adultos aumenta. Os dados do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento 

Social mostram que só 29,6% dos filhos de pais que não tiveram qualquer instrução têm acesso 

à banda larga. Nos lares onde os pais têm curso superior, esta parcela sobe para 89,4%. 

(ALMEIDA, C.; NALIN, C. Exclusão Digital Cresce na Pandemia e Deve Frear Mobilidade 

Social no País. Jornal O Globo, Economia, 25 jan. 2021, p. 13).  

Os dados atualizados revelam que a mobilidade social e a inclusão digital no Brasil estão 

diretamente vinculadas ao acesso à: 

a) Habitação.  

b) Educação.  

c) Filantropia.  

d) Alimentação.  
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e) Religiosidade. 

 

3) (FUNDATEC, Prefeitura de Candelária-RS, 2021) As vacinas contra a Covid-19 foram 

desenvolvidas em uma velocidade sem precedentes. Os estudos comprovam a eficácia e a 

segurança de diferentes tipos de vacina, desenvolvidas a partir de tecnologias que já existiam e 

de novas tecnologias, que representam inovações importantes para o futuro tratamento de várias 

doenças. Apesar das diferentes abordagens, todas as vacinas têm por objetivo induzir a resposta 

imunológica do organismo, fazendo com que este produza defesas contra o vírus da covid-19, o 

SARS-CoV-2. (Fonte: www.rededorsaoluiz.com.br). 

Das vacinas contra a doença que já receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) para uso no Brasil e estão sendo aplicadas na população, qual delas se baseia 

na tecnologia de RNA mensageiro, ou mRNA, que consiste em dar as instruções ao organismo 

para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus que estimulam a 

resposta do sistema imune? 

a) Astrazeneca. 

b) CoronaVac. 

c) Janssen. 

d) Pfizer.  

e) Sputnik-V.  

 

4) (UEMA, 2021) A Cúpula da Rocha ou Domo da Rocha, situado em Jerusalém, foi construído no 

século VII e é um dos lugares mais sagrados da religião islâmica. (Cúpula da Rocha. Qubbat As-

Sakhrah. Jerusalém, Israel. Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-

Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg . Acesso em 09 de outubro de 2021) 

O Islamismo defende os seguintes pilares: 

a) o monoteísmo (Alá é o único Deus/Maomé, o seu 

profeta) e a ação de grupos extremistas radicais como 

forma de ação religiosa e política. 

b) a oração (salat), realizada cinco vezes ao dia, e a 

exigência de que toda a muçulmana use a burca (chadri) 

para cobrir o rosto. 

c) o jejum (saum), no mês do Ramadã, e a criação de 

exércitos paramilitares para a vingança contra judeus e 

cristãos em países ocidentais. 

d) o exercício da caridade (zakat) e a proibição de 

mulheres terem acesso ao ensino escolar e 

universitário. e) a peregrinação a Meca (haj), pelo menos uma vez na vida pelo fiel, e a tolerância em 

relação a todas as religiões. 

e) a peregrinação a Meca (haj), pelo menos uma vez na vida pelo fiel, e a tolerância em relação a todas 

as religiões. 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg
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5) (Prefeitura de São João do Sul - SC/2021) Uma onda de protestos que ocorreu em 2020, fez a 

hashtag#BlackLivesMatter (Vidas Negras Importam, em tradução livre) ganhar manifestações 

nas ruas e nas redes sociais. Famosos e anônimos usaram o termo, no online e no offline, como 

forma de apoio ao movimento antirracista e para cobrar das autoridades que resguardem vidas 

negras. O caso, que motivou essa onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos, 

aconteceu no dia 25 de maio de 2020.  

Assinale a alternativa que aponta o caso que desencadeou essa onda de protestos:  

a) A morte de George Floyd asfixiado por um policial nos Estados Unidos.  

b) A morte de George Floyd, morto com um tiro na cabeça mesmo sem reagir ao ser confrontado 

por policiais nos EUA.  

c) A morte do jovem negro Trayvon Martin, que foi morto com um único tiro no peito, enquanto 

voltava para casa depois de ter comprado doces.  

d) A morte do adolescente João Pedro Mattos, 14, alvejado dentro de casa e morto com um tiro 

nas costas por policiais.  

e) A morte de Jeremy Floyd, morto após ser asfixiado por um policial nos EUA.  

 

6) (FUMARC, 2018) Em muitos casos, a discriminação racial coloca a população afrodescendente 

nos estratos mais baixos da sociedade e eles estão agrupados entre os mais pobres dos pobres. A 

discriminação enfrentada pela população afrodescendente perpetua ciclos de desvantagem e 

transmissão intergeracional de pobreza, prejudicando o seu desenvolvimento humano. As 

barreiras ao acesso e à conclusão de uma educação de qualidade repercutem no acesso ao 

mercado de trabalho e nos tipos de empregos encontrados. Os empregos são negados em razão 

da falta de qualificação educacional ou por conta do racismo estrutural. A moradia é negada em 

razão de preconceito racial, e a população afrodescendente é forçada a habitar em áreas com 

infraestrutura precária, onde ela está exposta ao crime e à violência. A prática de suas próprias 

culturas e religiões, assim como a participação na vida cultural de suas comunidades, não raro 

são cercadas de restrições e impedimentos. Em alguns países, também sofrem deslocamento, por 

conta de ameaças de conflito armado ou projetos de desenvolvimento industrial de grande escala. 

(Fonte: Livreto da ONU. Década Internacional de Povos Afrodescendentes. 2016, p. 09. Disponível 

em: https://nacoesunidas.org/wpcontent/uploads/2016/05/WEB_BookletDecadaAfro_portugues.pdf> 

Acesso 26 fev. 2018). 

O gráfico, a seguir, aponta a discrepância em relação ao rendimento médio salarial, a partir dos 

critérios raça e cor: 
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(Fonte: Disponível em: http://economia.estadao.com.br/blogs/nos-eixos/como-raca-e-genero-ainda-afetam-as-suas-

chances-de-conseguir-emprego-e-bons-salarios/> Acesso 26 fev 2018). 

Diante do exposto, NÃO explica os fatores que causaram e causam desigualdades na vida da 

população negra/afrodescendente o que se afirma em: 

a) A Década Internacional de Afrodescendentes é uma ocasião para promover maior conhecimento, 

valor e respeito às conquistas da população afrodescendente e às suas contribuições para a 

humanidade. É uma ferramenta útil para abrir caminho para o trabalho e a cooperação futura entre 

Estados, organizações internacionais e regionais, sociedade civil e outros, a fim de aprimorar a 

situação dos direitos humanos e do bem-estar da população afrodescendente. 

b) As condições econômica e social sobrepõem a condição de raça e cor, ou seja, a desigualdade é 

um problema de distribuição de renda e oportunidades iguais para todos. Por isso, afrodescendentes 

e outros grupos que sofrem discriminação social e que se encontram na posição de migrantes, 

refugiados e solicitantes de refúgio por todo o mundo estão em situações de extrema 

vulnerabilidade. 

c) As desigualdades são parte do legado de erros do passado. Racismo, preconceito e discriminação 

racial contra a população afrodescendente têm suas raízes nos regimes de escravização, no tráfico 

de escravizados e no colonialismo. Na história do tempo presente, essas heranças são reforçadas 

pela discriminação interpessoal, institucional e estrutural e manifestam-se na desigualdade e 

marginalização em nível mundial. 

d) Homens jovens afrodescendentes são essencialmente vulneráveis. São cidadãos que correm 

maiores riscos de serem apreendidos na rua por ocasião da filtragem racial, enfrentam maiores 

índices de violência policial e mortes e, consequentemente, continuam sendo detidos, encarcerados 

e sujeitos a penas maiores com mais frequência. 

e) Mulheres e meninas afrodescendentes sofrem discriminações múltiplas com base em raça, 

condição socioeconômica, gênero, acesso limitado à educação, trabalho e segurança. Por isso, a 

Década Internacional de Afrodescendentes é uma oportunidade não só de combater a 

discriminação racial, enfrentada pela população afrodescendente, mas também de assegurar o 

desfrute igualitário de todos os direitos humanos por todos, e de fortalecer a igualdade, a não 
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discriminação, a democracia e o Estado de Direito em nossas sociedades. 

 

7) (Unioeste, 2017) A partir da reflexão sugerida pelo poema de Bertolt Brecht, “O Analfabeto 

Político” – “O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos 

acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, 

do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão 

burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da 

sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, 

que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais.” 

– é CORRETO afirmar que: 

a) O desinteresse pela política tem consequências econômicas e sociais que afetam todas as pessoas: 

tanto as que participam ativamente da política como aquelas que se abstêm. 

b) Todas as pessoas deveriam participar diretamente da política institucional: quer dizer, se candidatar 

a algum cargo eletivo, já que vivemos em uma democracia participativa. 

c) Brecht sugere que as pessoas analfabetas não se interessam por política e por isso são culpadas 

pelo surgimento de problemas sociais, como prostituição, corrupção e altos preços de alimentos. 

d) A política é, como mostra Brecht, uma atividade altamente especializada que deve ser exercida 

apenas por profissionais – sobretudo economistas, que conseguirão tomar as melhores decisões. 

e) O envolvimento de pessoas analfabetas na política – que podem votar e se candidatar a cargos 

eletivos – é o responsável pela situação crítica que enfrentamos e pela corrupção. 

 

8) (PUC-PR, 2019)“Começaremos por dizer algo para esclarecer os conceitos: “responsabilidade” 

não é o mesmo que “obrigação” em geral, mas um caso especial dela. A obrigação pode subjazer 

a uma conduta mesma, a responsabilidade vai mais além dela, tem uma referência externa”. No 

livro Técnica, Medicina e Ética: sobre a prática do Princípio Responsabilidade, o filósofo Hans 

Jonas analisa quais são os limites do desenvolvimento científico e de que modo os próprios 

cientistas devem se comportar com relação à autocensura da pesquisa. 

De acordo com os seus conhecimentos sobre o tema e baseando-se no livro mencionado, 

é CORRETO afirmar que: 

a) Para Hans Jonas, a pesquisa científica, por lidar com um poder técnico capaz de produzir o 

aniquilamento da vida, tem não só uma obrigação, no sentido interno de seu trabalho, mas uma 

responsabilidade, no sentido externo, com os limites de seu desenvolvimento e com os alcances 

práticos que ela pode obter.  

b) Conforme aponta Hans Jonas, não se pode esperar que os cientistas tenham uma tomada de 

consciência sobre suas responsabilidades, de tal modo que é necessário que existam leis que 

restrinjam os avanços científicos com vistas a frear a destruição do meio ambiente.  

c) Segundo Hans Jonas, uma vez que a natureza não tem valores éticos em si mesma, não é exigível 

que os cientistas tenham um posicionamento crítico e ético, dado que o desenvolvimento das 

ciências depende mais de uma relação com a natureza do que com os campos filosóficos.  

d) A técnica moderna e os cientistas precisam encontrar um ponto de equilíbrio em que a 

responsabilidade ética seja apresentada como um importante valor para definir os limites da 
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ciência; nesse sentido, os cientistas precisarão abandonar a objetividade da ciência em prol de uma 

análise mais subjetiva com vistas a obter esse fundamento ético.  

e) O pesquisador científico, na perspectiva de Hans Jonas, não pode ser submetido a nenhum tipo de 

análise ética em sua pesquisa, uma vez que o único elemento importante para o trabalho científico 

é determinado pela própria ciência. 

 

9) (UPE 2020)(...) com referência aos índios Kayapó e aos xinguanos. Aqueles são índios hostis, 

estes pacíficos, mas cujo contato com sertanistas data de apenas dez anos. A despeito da ausência 

de relações permanentes com civilizados, esses grupos já possuem considerável acervo de artigos 

de nossa cultura – ferramentas, armas, objetos de adornos, tomados em ataques a povoados 

sertanejos ou adquiridos por via de outras tribos. O empréstimo cultural não se limitou apenas 

a esses objetos. Ocorreram outras modificações. Alteraram-se as relações entre aldeias, e a 

própria estrutura social tende a ser influenciada, especial no que se refere ao status de chefia. 

Entre os Kamayá, reconheciase a autoridade e o título de um capitão, patente que lhe é dada por 

funcionários do Serviço de Proteção aos Índios, em uma viagem que esse indivíduo realizou em 

tempos anteriores à atual penetração do Xingu. (REVISTA DE ANTROPOLOGIA, n.1, v. 5, pp. 

67-74, jun. 1957). 

 O texto apresenta um processo cultural. Sobre este, analise as seguintes afirmativas: 

 I. O conceito de relativismo cultural se torna chave na compreensão das particularidades 

culturais descritas no texto. 

II. Os fatores demográfico, étnico e ecológico marcam os contatos estabelecidos pelos grupos 

sociais. 

III. O processo cultural apresentado se caracteriza por crenças transmitidas no processo de 

aprendizagem institucionalizada, logo, sistematizada. 

IV. A transculturação está presente nos contatos entre os grupos destacados no texto e consiste 

em trocas de elementos culturais. 

V. O determinismo é um conceito importante para que sejam compreendidas as relações entre 

os grupos, pois atribui qualidade inata às etnias ou aos grupos humanos. 

Estão CORRETAS, apenas: 

a) I, II e III.  

b) I, III, IV e V.  

c) II e III.  

d) I, II e IV.  

e) I, II, IV e V. 

 

10) (UFN, 2017) Por mais grandioso que um pensador seja, devem-se apontar as falhas em seu 

pensamento. Aristóteles acreditava que era possível, por exemplo, justificar a escravidão, e a 

defesa dessa prática causou e, infelizmente, ainda causa muito sofrimento e dor. Uma 

compreensão da natureza humana, condizente com a ideia de direitos humanos, e que não 

permitisse seu uso para justificar a escravidão, excluiria quais dos pensamentos abaixo? 
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(Adaptações de duas versões da Declaração sobre as raças e o preconceito racial da Unesco de 1950 

e 1978, facilmente encontradas online). 

I. Todos os seres humanos pertencem a uma mesma espécie. Eles nascem iguais em dignidade e 

direitos.  

II. Todos os indivíduos e grupos têm o direito de ser diferentes, a existência de diferenças 

baseadas na cultura, ambiente e diversidade histórica é um testemunho dessas diferenças de 

identidade cultural. 

III. A palavra “raça” pode ser usada para designar um grupo ou uma população caracterizada 

por certas concentrações, relativas quanto à frequência e à distribuição de genes ou de caracteres 

físicos que, no decorrer dos tempos, aparecem, variam e, muitas vezes, até desaparecem sob a 

influência de fatores de isolamento geográficos ou culturais. 

IV. As diferenças genéticas hereditárias constituem um fator de importância primordial nas 

causas das diferenças entre a complexidade cultural e civilizatória dos diversos povos. 

V. Os fatores que desempenharam um papel preponderante na evolução intelectual do homem 

são a sua faculdade de aprender e a sua plasticidade, presentes em todo o ser humano. 

VI. A personalidade e o caráter dependem de fatores geralmente associados à “raça”. Em todos 

os grupos humanos, encontram-se tipos muito variados de personalidade e de caráter, mas há 

razão para crer que certos grupos sejam mais favorecidos que outros nesses quesitos. 

Estão excluídos: 

a) Apenas I e II.  

b) Apenas II e III.  

c) Apenas III e VI.  

d) Apenas IV e V.  

e) Apenas IV e VI. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS (5 QUESTÕES) 

 

11) (Adaptado de UNOESC, 2020) Analise o período a seguir e assinale a alternativa correta: “Todos 

os candidatos estão preparados para a prova.”  

a) O termo sublinhado é sujeito composto.  

b) O termo sublinhado é sujeito simples.  

c) O termo sublinhado é núcleo do sujeito.  

d) O termo sublinhado é predicativo do sujeito. 

e) O termo sublinhado é adjetivo. 

 

12) (Adaptado de UNOESC, 2020). Observe as frases seguintes e assinale a alternativa correta 

quanto ao emprego do sinal da crase.  

I. Os candidatos estavam às voltas com os materiais da prova.  

II. A forma de pagamento dessa apostila foi à prazo.  

III. Dois aviões da FAB foram à China buscar os brasileiros.  
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IV. Fui à Piratuba me distrair antes dessa prova.  

a) Todas as frases apresentam erro quanto ao emprego do sinal da crase.  

b) I, II estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase.  

c) I, III e IV estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase.  

d) I e III estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase. 

e) Todas as frases estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase 

 

13) (FEPESE, 2019)  Assinale a frase correta quanto à acentuação gráfica e à pontuação.  

a) Como já sabemos o que lhe acontecerá, no futuro, em breve encontra-lo-emos por aí perdido e 

solitário, numa rua qualquer.  

b) Colocaram um cartaz na porta do refeitório com a informação de que hoje não haverá lanche e 

almoço, mas ninguém gostou da ideia.  

c) Em priscas eras, muitos patricios hoje figuras históricas tiveram de procurar asilo em países que 

abriram suas portas para poder livremente manifestar suas divergências.  

d) A batata em conjunto com o trigo e o arroz é um dos três alimentos mais importantes e completos 

da roda dos alimentos, sendo uma ótima fonte de energía.  

e) Após início da paralisação, aeronautas e aeroviários mantém negociação com empresas aéreas mas 

ainda não há vôos atrasados. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020) O termo em destaque está corretamente empregado na frase:  

a) A sessão da câmara dos vereadores inicia às 17 horas. 

b) A sessão de moda feminina está sofrendo reformas.  

c) “A herança consiste, primeiramente, no ato de sessão dos direitos aos herdeiros.”  

d) O funcionário foi transferido para outra sessão. 

e) A seção da câmera não ocorrerá hoje. 

 

15) (FEPESE, 2019)   Assinale a frase correta quanto à regência nominal e verbal.  

a) Então ele foi à rodoviária para dar adeus às pessoas que partiram rumo à Bahia.  

b) Nessa empresa, todos os colaboradores são orientados para obedecer um rigoroso código de 

conduta.  

c) Amigo, quando eu lhe encontrar outra vez, vou querer abraçá-lhe e agradeço-lo de coração.  

d) Infelizmente, estamos a mercê do prefeito, pois as informações que dispomos não são 

fidedignas.  

e) O estudo de literatura visa ampliação do conhecimento, e fazer boas leituras implica em 

domínio da gramática 
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA  

16) (Adaptado de FEPESE, 2019) Um professor decide dividir seus alunos, 20 meninos e 24 meninas 

em grupos, de forma que cada grupo tenha o maior tamanho possível. Ainda, o número de 

meninas em cada grupo deve ser igual, bem como o número de meninos em cada grupo deve ser 

igual. Logo, o número total de alunos (meninos e meninas) em cada um dos grupos é igual a:  

a) 4 

b) 8 

c) 9 

d) 10 

e) 11 

 

17) (FUNDATEC, 2021) Ao pagar o estacionamento público por um terminal de autoatendimento, 

Marcela inseriu moedas de cinquenta centavos e vinte e cinco centavos. Após inserir as 9 moedas 

desses valores, o display exibiu o valor correspondente ao depósito de R$ 3,75. Quantas moedas 

de cinquenta e vinte cinco centavos foram, respectivamente, inseridas? 

Alternativas 

a) 6 e 3. 

b) 5 e 1. 

c) 4 e 3. 

d) 3 e 3. 

e) 3 e 6. 

 

18) (Adaptado de OMNI, 2021)  João trabalha com venda de automóveis e ganha por comissão, por 

isso ele distribui o seu salário da seguinte forma: 50% ele reserva para suas despesas fixas, 30% 

ele investe, 15% ele faz doação e 5% ele usa com supérfluos. Se em um determinado mês João 

recebeu R$ 5.200,00, quanto ele investiu?  

a) Ele investiu R$ 2.600,00.  

b) Ele investiu R$ 1.040,00.  

c) Ele investiu R$ 520,00.  

d) Ele investiu R$ 1.560,00. 

e) Ele investiu R$ 1.580,00 

 

19) (FUNDATEC, 2021) Um cuidador social realiza, em cinco dias úteis de uma determinada 

semana, respectivamente, 25, 27, 30, 25 e 28 atendimentos diários. A média diária de 

atendimentos é de: 

Alternativas 

a) 25. 

b) 26. 

c) 27. 

d) 28. 
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e) 30. 

 

20) (Adaptado de UNOESC, 2017) Calcule a expressão Assim, quanto é 30% do 

resultado dessa expressão?  

a) 1,5.  

b) 2,4.  

c) 3,2.  

d) 4,0. 

e) 3.0 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) Sobre a COVID-19 provocada por coronavírus assinale a alternativa ERRADA: 

a) COVID-19 é a doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela primeira vez 

em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. 

b) Não são sintomas mais comuns da COVID-19 são febre, cansaço e tosse seca. 

c) As pessoas idosas e as que têm outras condições de saúde como pressão alta, problemas cardíacos 

ou diabetes, têm maior probabilidade de desenvolver doenças graves.  

d) Pessoas com febre, tosse e dificuldade em respirar devem procurar atendimento médico.  

e) O vírus causador da COVID-19 pode se propagar de pessoa para pessoa por meio de gotículas do 

nariz ou da boca que se espalham quando uma pessoa com COVID-19 tosse ou espirra. 

 

22) Cada Equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo: 

a) 1000 pessoas 

b) 2000 pessoas 

c) 3000 pessoas 

d) 4000 pessoas 

e) 5000 pessoas 

 

23) É prevista a implantação da estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas 

de Saúde como uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção Básica. Marque (V) 

verdadeiro ou (F) falso nos itens necessários à implantação desta estratégia. 

(__)Existência de um enfermeiro para até no máximo 24 ACS e no mínimo 08, constituindo assim 

uma equipe de Agentes Comunitários de Saúde. 

 (__)Existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita no sistema de Cadastro Nacional 

vigente que passa a ser a UBS de referência para a equipe de agentes comunitários de saúde. 

 (__)Cumprimento da carga horária integral de 48 horas semanais por toda a equipe de agentes 
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comunitários, composta por ACS e enfermeiro supervisor. Após análise, assinale a alternativa 

que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima: 

  

a) F, V, V. 

b) F, V, F.  

c) V, F, V.  

d) V, F, F 

e) F, F, V 

 

24) A realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento 

de grupos de risco com maior vulnerabilidade social, por meio de ações de promoção da saúde, 

de prevenção de doenças e de educação em saúde, constitui-se: 

a) Atividade exclusiva do Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação. 

b) Atividade Típica do ACS , em sua área geográfica de atuação, assistidas pelo profissional 

dentista, membro da equipe. 

c) Atividade do ACS compartilhada com os demais membros da equipe. 

d) Atribuição para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 

25) É uma atividade típica do Agente Comunitário de Saúde, a realização de visitas domiciliares 

regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento, EXCETO: 

a) Da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura. 

b) Mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras 

formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. 

c) Da lactante, nos seis meses seguintes ao parto.  

d) Da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério. 

e) Realizar cadastros dos moradores do território de abrangência  

 

26) Em sua atuação junto à Comunidade, são condições de risco que podem ser identificadas pelo 

Agente Comunitário de Saúde (ACS), EXCETO: 

a) Ser passivo 

b) Conhecer território 

c) Observar as pessoas, as coisas, os ambientes. 

d) Gostar de aprender coisas novas. 

e) Identificar problemas sociais. 

 

27) Com relação ao COVID-19, leia as afirmativas a seguir e julgue VERDADEIRO (V) ou FALSO 

(F) sobre os meios de transmissão: 

( ) Aperto de mãos  

( ) Espirro e tosse 
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( ) Pelo ar, independente da distância de fonte contaminante por transmissão aérea. 

( ) Contatos com objetos ou superfícies contaminadas  

( ) Gotículas de saliva do nariz e/ou boca 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) V, V, V, F, V 

b) V, F, V, V, V 

c) V, V, F, V, V 

d) F, V, V, V, V 

e) F, V, F, V, V  

 

28) O Agente Comunitário de Saúde (ACS), por meio das visitas domiciliares, observou a existência 

de esgoto a céu aberto próximo a tubulações de água. Esta situação pode favorecer um aumento 

de casos da seguinte doença junto a esta população: 

a) Diarréia 

b) Hipertensão Arterial 

c) Hanseníase 

d) Neoplasia 

e) Diabete Mellitus 

 

29) Condição de vida saudável pode ser: 

a) Alimentação adequada, boa disposição e controle do estresse. 

b) Vida sedentária e alimentação inadequada. 

c) Boa disposição para o trabalho e atividades físicas irregulares. 

d) Alimentação adequada e hábitos higiênicos precários. 

e) Alimentação adequada, não acompanhamento médico regular.  

 

30) No que se refere ao diagnóstico da comunidade: 

1. A coleta de dados é uma das etapas desse diagnóstico. 

2. O diagnóstico se compõe de três momentos específicos: levantamento, análise e reflexão dos 

dados e priorização das necessidades. 

3. Identifica os problemas, as causas e consequências e principais características da comunidade. 

 

É verdadeiro o que se afirma 

a) Apenas o item 1. 

b) Apenas no item 3. 

c) Apenas nos itens 1 e 2  

d) Nos itens 1,2, e 3. 
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e) Apenas o item 2.  

 

31) A prática de exercícios físicos regulares, quando associados a uma dieta adequada e a não 

utilização de cigarros e bebidas alcoólicas é importante para evitar doenças crônicas. Assinale a 

alternativa que apresenta um exemplo deste tipo de doença: 

a) Diabete Mellitus 

b) AIDS 

c) Tuberculose 

d) Esquitossomose 

e) Dengue 

 

32) Assinale a alternativa que apresenta corretamente a finalidade institucional da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA): 

a) Promover a comercialização de planos de saúde à população, e realizar o controle sanitário da 

produção de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária especial. 

b) Promover a proteção da saúde da população, por meio do controle epidemiológico de doenças 

sexualmente transmissíveis. 

c) Promover a proteção da saúde da população, por meio do controle sanitário da proteção e 

comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária.  

d) Promover a proteção da saúde das crianças, por meio de campanhas de educação sobre a 

importância do uso de botas ortopédicas. 

e) Promover a educação em saúde em escolas e creches. 

 

33) Pandemia refere-se: 

a) Uma pandemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes 

ou por todo mundo. 

b) Doença que se manifesta apenas numa determinada região, de causa local, não atingindo nem se 

espalhando para outras comunidades. 

c) Ocorre numa comunidade ou região e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras 

regiões, originando um surto. 

d) Doença não transmissível, não havendo necessidade de ser alarmada para demais localidades.  

e) Ocorre em localidades rurais, havendo transmissão de animais para seres humanos.  

 

34) De acordo com Cadernos de Atenção Básica nº 21: Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomose, 

Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose, sobre o que são atribuições do Agente Comunitário de 

Saúde, analisar a sentença abaixo: Realizar atividades de identificação e mapeamento de coleções 

hídricas de importância epidemiológica (1ª parte). Desenvolver ações educativas e de mobilização da 

comunidade relativas ao controle das doenças/agravos, em sua área de abrangência (2ª parte). A 

sentença está: 

a) Totalmente correta. 
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b) Correta somente em sua 1ª parte.  

c) Correta somente em sua 2ª parte.  

d) A alternativa da 2ª parte justifica a 1ª parte.  

e) Totalmente incorreta. 

 

35) Durante a realização dos seus trabalhos, os agentes comunitários de saúde (ACS) acompanham 

gestantes e crianças menores de sete anos beneficiadas pelo programa bolsa família. São compromissos 

dos beneficiados por este programa do governo federal, exceto: 

a) A gestante deve fazer a inscrição do pré-natal e comparecer às consultas conforme preconizado 

pelo ministério da saúde. 

b) A gestante deve participar de atividade educativas  

c) Mãe ou responsável pela criança deve trazê-la à unidade básica de saúde para realizar consulta de 

crescimento e desenvolvimento. 

d) A mãe ou responsável pela criança deve cumprir o seu calendário vacinal. 

e) A mãe deve manter a carteira de vacinação da criança, assim como a curva de crescimento em 

acompanhamento em unidade de saúde. 
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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA II  

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: A 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  

 

TRANSCREVA AS RESPOSTAS NO CARTÃO RESPOSTA A SEGUIR E ENTREGUE  AO 

APLICADOR. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D  A B C E D 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 

5 A B C E D 

6

1 

A B C E D 

7 A B C E D 

8

1 
A B C E D 

9 A B C E D 

 

 

A B C E D 
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 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 
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 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 

 A B C E D 
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10 
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12 
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16 
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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 35 (trinta e cinco) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) 

alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

► A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

► Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de questões, 

seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao fiscal de provas.  

► Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde corretamente a cada 

uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão-

Resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta, por erro 

do candidato. 

► Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá ser marcado 

somente com caneta esferográfica azul ou preta.  

► O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

► Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O candidato poderá 

levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o Cartão-Resposta, serão entregues ao 

fiscal de sala ao final da prova. 

► O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de provas. 

► Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até que o último 

deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo termo de encerramento do certame, 

deverão sair juntos da sala de prova. 
► Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta: 

 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, conforme segue: 

 
  

 Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL  

 

1) (FUNDATEC, Prefeitura de Candelária-RS, 2021) As vacinas contra a Covid-19 foram 

desenvolvidas em uma velocidade sem precedentes. Os estudos comprovam a eficácia e a 

segurança de diferentes tipos de vacina, desenvolvidas a partir de tecnologias que já existiam e 

de novas tecnologias, que representam inovações importantes para o futuro tratamento de várias 

doenças. Apesar das diferentes abordagens, todas as vacinas têm por objetivo induzir a resposta 

imunológica do organismo, fazendo com que este produza defesas contra o vírus da covid-19, o 

SARS-CoV-2. (Fonte: www.rededorsaoluiz.com.br). 

Das vacinas contra a doença que já receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) para uso no Brasil e estão sendo aplicadas na população, qual delas se baseia 

na tecnologia de RNA mensageiro, ou mRNA, que consiste em dar as instruções ao organismo 

para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus que estimulam a 

resposta do sistema imune? 

a) Astrazeneca. 

b) CoronaVac. 

c) Janssen. 

d) Pfizer.  

e) Sputnik-V.  

 

2) (UEMA, 2021) A Cúpula da Rocha ou Domo da Rocha, situado em Jerusalém, foi construído no 

século VII e é um dos lugares mais sagrados da religião islâmica. (Cúpula da Rocha. Qubbat As-

Sakhrah. Jerusalém, Israel. Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-

Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg . Acesso em 09 de outubro de 2021) 

O Islamismo defende os seguintes pilares: 

a) O monoteísmo (Alá é o único Deus/Maomé, o 

seu profeta) e a ação de grupos extremistas 

radicais como forma de ação religiosa e política. 

b) A oração (salat), realizada cinco vezes ao dia, 

e a exigência de que toda a muçulmana use a 

burca (chadri) para cobrir o rosto. 

c) O jejum (saum), no mês do Ramadã, e a criação 

de exércitos paramilitares para a vingança contra 

judeus e cristãos em países ocidentais. 

d) O exercício da caridade (zakat) e a proibição de 

mulheres terem acesso ao ensino escolar e 

universitário. e) a peregrinação a Meca (haj), pelo menos uma vez na vida pelo fiel, e a tolerância em 

relação a todas as religiões. 

e) A peregrinação a Meca (haj), pelo menos uma vez na vida pelo fiel, e a tolerância em relação a todas 

as religiões. 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_da_Rocha#/media/Ficheiro:Jerusalem-2013(2)-Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg
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3) (Banco da Amazônia/IBGE/2021) A pandemia agravou a desigualdade no acesso à Internet no 

Brasil, o que pode deixar cicatrizes sociais em crianças e jovens: com a exclusão digital e a 

disparidade no acesso à educação, o risco de os filhos não conseguirem ter renda superior à dos 

seus pais quando adultos aumenta. Os dados do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento 

Social mostram que só 29,6% dos filhos de pais que não tiveram qualquer instrução têm acesso 

à banda larga. Nos lares onde os pais têm curso superior, esta parcela sobe para 89,4%. 

(ALMEIDA, C.; NALIN, C. Exclusão Digital Cresce na Pandemia e Deve Frear Mobilidade 

Social no País. Jornal O Globo, Economia, 25 jan. 2021, p. 13).  

Os dados atualizados revelam que a mobilidade social e a inclusão digital no Brasil estão 

diretamente vinculadas ao acesso à: 

a) Habitação.  

b) Educação.  

c) Filantropia.  

d) Alimentação.  

e) Religiosidade. 

 

4) (Prefeitura de São João do Sul - SC/2021) Uma onda de protestos que ocorreu em 2020, fez a 

hashtag#BlackLivesMatter (Vidas Negras Importam, em tradução livre) ganhar manifestações 

nas ruas e nas redes sociais. Famosos e anônimos usaram o termo, no online e no offline, como 

forma de apoio ao movimento antirracista e para cobrar das autoridades que resguardem vidas 

negras. O caso, que motivou essa onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos, 

aconteceu no dia 25 de maio de 2020.  

Assinale a alternativa que aponta o caso que desencadeou essa onda de protestos:  

a) A morte de George Floyd asfixiado por um policial nos Estados Unidos.  

b) A morte de George Floyd, morto com um tiro na cabeça mesmo sem reagir ao ser confrontado por 

policiais nos EUA.  

c) A morte do jovem negro Trayvon Martin, que foi morto com um único tiro no peito, enquanto 

voltava para casa depois de ter comprado doces.  

d) A morte do adolescente João Pedro Mattos, 14, alvejado dentro de casa e morto com um tiro nas 

costas por policiais.  

e) A morte de Jeremy Floyd, morto após ser asfixiado por um policial nos EUA.  

 

5) (PUC-PR, 2019)“Começaremos por dizer algo para esclarecer os conceitos: “responsabilidade” 

não é o mesmo que “obrigação” em geral, mas um caso especial dela. A obrigação pode subjazer 

a uma conduta mesma, a responsabilidade vai mais além dela, tem uma referência externa”. No 

livro Técnica, Medicina e Ética: sobre a prática do Princípio Responsabilidade, o filósofo Hans 

Jonas analisa quais são os limites do desenvolvimento científico e de que modo os próprios 

cientistas devem se comportar com relação à autocensura da pesquisa. 

De acordo com os seus conhecimentos sobre o tema e baseando-se no livro mencionado, 

é CORRETO afirmar que: 
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a) Para Hans Jonas, a pesquisa científica, por lidar com um poder técnico capaz de produzir o 

aniquilamento da vida, tem não só uma obrigação, no sentido interno de seu trabalho, mas uma 

responsabilidade, no sentido externo, com os limites de seu desenvolvimento e com os alcances 

práticos que ela pode obter.  

b) Conforme aponta Hans Jonas, não se pode esperar que os cientistas tenham uma tomada de 

consciência sobre suas responsabilidades, de tal modo que é necessário que existam leis que 

restrinjam os avanços científicos com vistas a frear a destruição do meio ambiente.  

c) Segundo Hans Jonas, uma vez que a natureza não tem valores éticos em si mesma, não é 

exigível que os cientistas tenham um posicionamento crítico e ético, dado que o 

desenvolvimento das ciências depende mais de uma relação com a natureza do que com os 

campos filosóficos.  

d) A técnica moderna e os cientistas precisam encontrar um ponto de equilíbrio em que a 

responsabilidade ética seja apresentada como um importante valor para definir os limites da 

ciência; nesse sentido, os cientistas precisarão abandonar a objetividade da ciência em prol de 

uma análise mais subjetiva com vistas a obter esse fundamento ético.  

e) O pesquisador científico, na perspectiva de Hans Jonas, não pode ser submetido a nenhum tipo 

de análise ética em sua pesquisa, uma vez que o único elemento importante para o trabalho 

científico é determinado pela própria ciência. 

 

6) (Unioeste, 2017) A partir da reflexão sugerida pelo poema de Bertolt Brecht, “O Analfabeto 

Político” – “O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos 

acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, 

do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão 

burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da 

sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, 

que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais.” 

– é CORRETO afirmar que: 

a) O desinteresse pela política tem consequências econômicas e sociais que afetam todas as pessoas: 

tanto as que participam ativamente da política como aquelas que se abstêm. 

b) Todas as pessoas deveriam participar diretamente da política institucional: quer dizer, se candidatar 

a algum cargo eletivo, já que vivemos em uma democracia participativa. 

c) Brecht sugere que as pessoas analfabetas não se interessam por política e por isso são culpadas 

pelo surgimento de problemas sociais, como prostituição, corrupção e altos preços de alimentos. 

d) A política é, como mostra Brecht, uma atividade altamente especializada que deve ser exercida 

apenas por profissionais – sobretudo economistas, que conseguirão tomar as melhores decisões. 

e) O envolvimento de pessoas analfabetas na política – que podem votar e se candidatar a cargos 

eletivos – é o responsável pela situação crítica que enfrentamos e pela corrupção. 

 

7) (UPE 2020)(...) com referência aos índios Kayapó e aos xinguanos. Aqueles são índios hostis, 

estes pacíficos, mas cujo contato com sertanistas data de apenas dez anos. A despeito da ausência 

de relações permanentes com civilizados, esses grupos já possuem considerável acervo de artigos 

de nossa cultura – ferramentas, armas, objetos de adornos, tomados em ataques a povoados 
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sertanejos ou adquiridos por via de outras tribos. O empréstimo cultural não se limitou apenas 

a esses objetos. Ocorreram outras modificações. Alteraram-se as relações entre aldeias, e a 

própria estrutura social tende a ser influenciada, especial no que se refere ao status de chefia. 

Entre os Kamayá, reconheciase a autoridade e o título de um capitão, patente que lhe é dada por 

funcionários do Serviço de Proteção aos Índios, em uma viagem que esse indivíduo realizou em 

tempos anteriores à atual penetração do Xingu. (REVISTA DE ANTROPOLOGIA, n.1, v. 5, pp. 

67-74, jun. 1957). 

 O texto apresenta um processo cultural. Sobre este, analise as seguintes afirmativas: 

 I. O conceito de relativismo cultural se torna chave na compreensão das particularidades culturais 

descritas no texto. 

II. Os fatores demográfico, étnico e ecológico marcam os contatos estabelecidos pelos grupos sociais. 

III. O processo cultural apresentado se caracteriza por crenças transmitidas no processo de 

aprendizagem institucionalizada, logo, sistematizada. 

IV. A transculturação está presente nos contatos entre os grupos destacados no texto e consiste em 

trocas de elementos culturais. 

V. O determinismo é um conceito importante para que sejam compreendidas as relações entre os 

grupos, pois atribui qualidade inata às etnias ou aos grupos humanos. 

Estão CORRETAS, apenas: 

a) I, II e III.  

b) I, III, IV e V.  

c) II e III.  

d) I, II e IV.  

e) I, II, IV e V. 

 

8) (FUMARC, 2018) Em muitos casos, a discriminação racial coloca a população afrodescendente 

nos estratos mais baixos da sociedade e eles estão agrupados entre os mais pobres dos pobres. A 

discriminação enfrentada pela população afrodescendente perpetua ciclos de desvantagem e 

transmissão intergeracional de pobreza, prejudicando o seu desenvolvimento humano. As 

barreiras ao acesso e à conclusão de uma educação de qualidade repercutem no acesso ao 

mercado de trabalho e nos tipos de empregos encontrados. Os empregos são negados em razão 

da falta de qualificação educacional ou por conta do racismo estrutural. A moradia é negada em 

razão de preconceito racial, e a população afrodescendente é forçada a habitar em áreas com 

infraestrutura precária, onde ela está exposta ao crime e à violência. A prática de suas próprias 

culturas e religiões, assim como a participação na vida cultural de suas comunidades, não raro 

são cercadas de restrições e impedimentos. Em alguns países, também sofrem deslocamento, por 

conta de ameaças de conflito armado ou projetos de desenvolvimento industrial de grande escala. 

(Fonte: Livreto da ONU. Década Internacional de Povos Afrodescendentes. 2016, p. 09. Disponível 

em: https://nacoesunidas.org/wpcontent/uploads/2016/05/WEB_BookletDecadaAfro_portugues.pdf> 

Acesso 26 fev. 2018). 

O gráfico, a seguir, aponta a discrepância em relação ao rendimento médio salarial, a partir dos 

critérios raça e cor: 
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(Fonte: Disponível em: http://economia.estadao.com.br/blogs/nos-eixos/como-raca-e-genero-ainda-afetam-as-suas-

chances-de-conseguir-emprego-e-bons-salarios/> Acesso 26 fev 2018). 

Diante do exposto, NÃO explica os fatores que causaram e causam desigualdades na vida da 

população negra/afrodescendente o que se afirma em: 

a) A Década Internacional de Afrodescendentes é uma ocasião para promover maior conhecimento, valor 

e respeito às conquistas da população afrodescendente e às suas contribuições para a humanidade. É 

uma ferramenta útil para abrir caminho para o trabalho e a cooperação futura entre Estados, 

organizações internacionais e regionais, sociedade civil e outros, a fim de aprimorar a situação dos 

direitos humanos e do bem-estar da população afrodescendente. 

b) As condições econômica e social sobrepõem a condição de raça e cor, ou seja, a desigualdade é um 

problema de distribuição de renda e oportunidades iguais para todos. Por isso, afrodescendentes e 

outros grupos que sofrem discriminação social e que se encontram na posição de migrantes, refugiados 

e solicitantes de refúgio por todo o mundo estão em situações de extrema vulnerabilidade. 

c) As desigualdades são parte do legado de erros do passado. Racismo, preconceito e discriminação racial 

contra a população afrodescendente têm suas raízes nos regimes de escravização, no tráfico de 

escravizados e no colonialismo. Na história do tempo presente, essas heranças são reforçadas pela 

discriminação interpessoal, institucional e estrutural e manifestam-se na desigualdade e 

marginalização em nível mundial. 

d) Homens jovens afrodescendentes são essencialmente vulneráveis. São cidadãos que correm maiores 

riscos de serem apreendidos na rua por ocasião da filtragem racial, enfrentam maiores índices de 

violência policial e mortes e, consequentemente, continuam sendo detidos, encarcerados e sujeitos a 

penas maiores com mais frequência. 

e) Mulheres e meninas afrodescendentes sofrem discriminações múltiplas com base em raça, condição 

socioeconômica, gênero, acesso limitado à educação, trabalho e segurança. Por isso, a Década 

Internacional de Afrodescendentes é uma oportunidade não só de combater a discriminação racial, 

enfrentada pela população afrodescendente, mas também de assegurar o desfrute igualitário de todos 

os direitos humanos por todos, e de fortalecer a igualdade, a não discriminação, a democracia e o 

Estado de Direito em nossas sociedades. 

http://economia.estadao.com.br/blogs/nos-eixos/como-raca-e-genero-ainda-afetam-as-suas-
http://economia.estadao.com.br/blogs/nos-eixos/como-raca-e-genero-ainda-afetam-as-suas-
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9) (UFN, 2017) Por mais grandioso que um pensador seja, devem-se apontar as falhas em seu 

pensamento. Aristóteles acreditava que era possível, por exemplo, justificar a escravidão, e a 

defesa dessa prática causou e, infelizmente, ainda causa muito sofrimento e dor. Uma 

compreensão da natureza humana, condizente com a ideia de direitos humanos, e que não 

permitisse seu uso para justificar a escravidão, excluiria quais dos pensamentos abaixo? 

(Adaptações de duas versões da Declaração sobre as raças e o preconceito racial da Unesco de 

1950 e 1978, facilmente encontradas online). 

I. Todos os seres humanos pertencem a uma mesma espécie. Eles nascem iguais em dignidade e 

direitos.  

II. Todos os indivíduos e grupos têm o direito de ser diferentes, a existência de diferenças 

baseadas na cultura, ambiente e diversidade histórica é um testemunho dessas diferenças de 

identidade cultural. 

III. A palavra “raça” pode ser usada para designar um grupo ou uma população caracterizada 

por certas concentrações, relativas quanto à frequência e à distribuição de genes ou de caracteres 

físicos que, no decorrer dos tempos, aparecem, variam e, muitas vezes, até desaparecem sob a 

influência de fatores de isolamento geográficos ou culturais. 

IV. As diferenças genéticas hereditárias constituem um fator de importância primordial nas 

causas das diferenças entre a complexidade cultural e civilizatória dos diversos povos. 

V. Os fatores que desempenharam um papel preponderante na evolução intelectual do homem 

são a sua faculdade de aprender e a sua plasticidade, presentes em todo o ser humano. 

VI. A personalidade e o caráter dependem de fatores geralmente associados à “raça”. Em todos 

os grupos humanos, encontram-se tipos muito variados de personalidade e de caráter, mas há 

razão para crer que certos grupos sejam mais favorecidos que outros nesses quesitos. 

Estão excluídos: 

a) Apenas I e II.  

b) Apenas II e III.  

c) Apenas III e VI.  

d) Apenas IV e V.  

e) Apenas IV e VI. 
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10) Considere a imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(UNIMONTES 2019) Em “Filosofia – experiência do pensamento”, Sílvio Gallo escreve que, “no 

século XX, a humanidade passou a se preocupar cada vez mais com a preservação dos recursos 

naturais e as questões ambientais em geral. Segundo o filósofo Bruno Latour, um problema 

ecológico é um híbrido, pois não envolve apenas uma ciência ou um conjunto de ciências; tem 

também um aspecto político. Por essa razão, Latour fala em ‘políticas da natureza’: já não basta 

produzir uma ciência, um conhecimento da natureza, é necessário também construir ações 

políticas na relação entre o ser humano e a natureza. Um terceiro elemento deve ser 

acrescentado: uma ética ambiental.” (GALLO, Sílvio. Filosofia – experiência do pensamento. São 

Paulo: Spicione, 2003. p. 283). 

Essa proposta contemporânea de uma ética ambiental remete ao entendimento de que há valores 

e princípios fundamentais que envolvem todos os povos do planeta. 

a) Uma ética ambiental para as sociedades democráticas seja capaz de promover a justiça pelo 

entendimento de todos com todos.  

b) Os países capitalistas promovam ações políticas ambientais que assegurem, exclusivamente, o 

desenvolvimento econômico ocidental.  

c) O olhar ético seja dirigido para os projetos de avanço industrial e tecnológico, deixando para as 

futuras gerações as questões ambientais.  

d) As relações do ser humano com a natureza levem em conta ações políticas de preservação 

ambiental, exclusivamente, das florestas, animais, rios, riachos, lagos, mares e oceanos. 

e) No século XX e XXI, a humanidade ignorou as questões ambientais em nome do progresso 

econômico. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

11) (FEPESE, 2019)  Assinale a frase correta quanto à acentuação gráfica e à pontuação.  

a) Como já sabemos o que lhe acontecerá, no futuro, em breve encontra-lo-emos por aí perdido e 

solitário, numa rua qualquer.  
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b) Colocaram um cartaz na porta do refeitório com a informação de que hoje não haverá lanche e 

almoço, mas ninguém gostou da ideia.  

c) Em priscas eras, muitos patricios hoje figuras históricas tiveram de procurar asilo em países que 

abriram suas portas para poder livremente manifestar suas divergências.  

d) A batata em conjunto com o trigo e o arroz é um dos três alimentos mais importantes e completos 

da roda dos alimentos, sendo uma ótima fonte de energía.  

e) Após início da paralisação, aeronautas e aeroviários mantém negociação com empresas aéreas mas 

ainda não há vôos atrasados. 

 

12) (FEPESE, 2019)   Assinale a frase correta quanto à regência nominal e verbal.  

a) Então ele foi à rodoviária para dar adeus às pessoas que partiram rumo à Bahia.  

b) Nessa empresa, todos os colaboradores são orientados para obedecer um rigoroso código de 

conduta.  

c) Amigo, quando eu lhe encontrar outra vez, vou querer abraçá-lhe e agradeço-lo de coração.  

d) Infelizmente, estamos a mercê do prefeito, pois as informações que dispomos não são fidedignas.  

e) O estudo de literatura visa ampliação do conhecimento, e fazer boas leituras implica em domínio 

da gramática 

 

13) (Adaptado de UNOESC, 2020) Analise o período a seguir e assinale a alternativa correta: “Todos 

os candidatos estão preparados para a prova.”  

a) O termo sublinhado é sujeito composto.  

b) O termo sublinhado é sujeito simples.  

c) O termo sublinhado é núcleo do sujeito.  

d) O termo sublinhado é predicativo do sujeito. 

e) O termo sublinhado é adjetivo. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020) O termo em destaque está corretamente empregado na frase:  

a) A sessão da câmara dos vereadores inicia às 17 horas. 

b) A sessão de moda feminina está sofrendo reformas.  

c) “A herança consiste, primeiramente, no ato de sessão dos direitos aos herdeiros.”  

d) O funcionário foi transferido para outra sessão. 

e) A seção da câmera não ocorrerá hoje. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020). Observe as frases seguintes e assinale a alternativa correta 

quanto ao emprego do sinal da crase.  

I. Os candidatos estavam às voltas com os materiais da prova.  

II. A forma de pagamento dessa apostila foi à prazo.  

III. Dois aviões da FAB foram à China buscar os brasileiros.  

IV. Fui à Piratuba me distrair antes dessa prova.  

a) Todas as frases apresentam erro quanto ao emprego do sinal da crase.  

b) I, II estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase.  

c) I, III e IV estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase.  
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d) I e III estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase. 

e) Todas as frases estão corretas quanto ao emprego do sinal da crase 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA  

 

16) (Adaptado de OMNI, 2021)  João trabalha com venda de automóveis e ganha por comissão, por 

isso ele distribui o seu salário da seguinte forma: 50% ele reserva para suas despesas fixas, 30% 

ele investe, 15% ele faz doação e 5% ele usa com supérfluos. Se em um determinado mês João 

recebeu R$ 5.200,00, quanto ele investiu?  

a) Ele investiu R$ 2.600,00.  

b) Ele investiu R$ 1.040,00.  

c) Ele investiu R$ 520,00.  

d) Ele investiu R$ 1.560,00. 

e) Ele investiu R$ 1.580,00 

17) (Adaptado de UNOESC, 2017) Calcule a expressão Assim, quanto é 30% do 

resultado dessa expressão?  

a) 1,5.  

b) 2,4.  

c) 3,2.  

d) 4,0. 

e) 3.0 

 

18) (Adaptado de FEPESE, 2019) Um professor decide dividir seus alunos, 20 meninos e 24 meninas 

em grupos, de forma que cada grupo tenha o maior tamanho possível. Ainda, o número de 

meninas em cada grupo deve ser igual, bem como o número de meninos em cada grupo deve ser 

igual. Logo, o número total de alunos (meninos e meninas) em cada um dos grupos é igual a:  

a) 4 

b) 8 

c) 9 

d) 10 

e) 11 

 

19) (FUNDATEC, 2021) Um cuidador social realiza, em cinco dias úteis de uma determinada 

semana, respectivamente, 25, 27, 30, 25 e 28 atendimentos diários. A média diária de 

atendimentos é de: 

Alternativas 

a) 25. 

b) 26. 

c) 27. 

d) 28. 

e) 30. 
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20) (FUNDATEC, 2021) Ao pagar o estacionamento público por um terminal de autoatendimento, 

Marcela inseriu moedas de cinquenta centavos e vinte e cinco centavos. Após inserir as 9 moedas 

desses valores, o display exibiu o valor correspondente ao depósito de R$ 3,75. Quantas moedas 

de cinquenta e vinte cinco centavos foram, respectivamente, inseridas? 

Alternativas 

a) 6 e 3. 

b) 5 e 1. 

c) 4 e 3. 

d) 3 e 3. 

e) 3 e 6. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO (15 QUESTÕES) 

 

21) Análise as afirmativas em relação à dengue:  

I- A doença é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti.  

II- O combate à doença é feito por meio da eliminação de depósitos de água parada e acumulada, 

propícios à criação do mosquito transmissor da doença.  

III- A pessoa doente pode apresentar sintomas, como febre, dor de cabeça, dores pelo corpo e 

náuseas.  

IV- Na dengue hemorrágica, além da febre e das dores de cabeça e muscular, o doente apresenta 

hemorragias gastrointestinal, cutânea, gengival e nasal, tontura e queda de pressão.  

 

Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas: 

a) Apenas II e III 

b) I, II, III e IV 

c)  Apenas I e IV 

d) Apenas I, II e III 

a) Apenas a II e IV 

22) Agente de combate às endemias) - O saneamento básico pode ser compreendido como um 

conjunto de medidas adotadas em uma região, para melhorar a vida e a saúde dos habitantes, 

impedindo que fatores físicos de efeitos nocivos possam prejudicar as pessoas no seu estado de 

saúde. A oferta do saneamento associa sistemas constituídos por uma infraestrutura física e uma 

estrutura educacional, legal e institucional, que abrange os seguintes serviços, EXCETO: 

a) Abastecimento de água às populações, com a qualidade compatível com a proteção de sua e em 

quantidade suficiente para a garantia de condições básicas de conforto. 

b) Coleta, tratamento e disposição ambientalmente adequada e sanitariamente seguram de águas 

residuárias (esgoto sanitários, resíduos líquidos industriais e agrícolas). 

c) Acondicionamento, coleta transporte e/ou destino dos resíduos sólidos (incluindo os rejeitos 

provenientes das atividades domésticas, comerciais e de serviços industriais e públicas) 

d) Análise de água pluviais e contribuindo para empoçamentos e inundações. 
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e) Limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos.  

 

23) Conforme as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, do 

Ministério da Saúde, é considerada idosa a pessoa: 

a) Com 60 anos ou mais 

b) Com 65 anos ou mais 

c) Acima dos 70 anos  

d) Acima dos 75 anos 

e) Acima dos 55 anos 

 

24) Sobre a Vigilância em Saúde, que tem por objetivo a observação e análise permanentes da 

situação de saúde da população, responda à questão: 

Atribua V (verdadeiro) ou F (falso) aos itens a seguir e marque a alternativa correta. As funções 

da Secretaria de Vigilância em Saúde incluem, entre outras ações. 

( ) Coordenação de programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis de relevância 

nacional; 

( ) Investigação de surtos de doenças; 

( ) Coordenação da rede nacional de laboratórios de saúde pública; 

( ) Gestão de sistemas de informação de mortalidade. 

a) V,V,V,V.   

b) F,V,V,V. 

c) V,V,F,V. 

d) V,V,V,V. 

e) F, F, V. 

25) O Controle Integrado da Malária, que envolve ações de controle dessa endemia em todos os 

níveis de atenção à saúde, precisa contar com profissionais de saúde bem capacitados. As 

Unidades Básicas de Saúde, as Equipes de Saúde da Família, os Agentes Comunitários de Saúde 

e os Agentes de Controle de Endemias, cada um dentro das suas competências, precisam estar 

qualificados para: 

l - Identificar casos suspeitos de malária; 

lI - Realizar ou providenciar a realização do diagnóstico precoce; 

lII - Instituir o tratamento adequado e imediato e/ou acompanhá-lo; 

lV - Desenvolver ações educativas e de mobilização social que possam garantir as medidas de 

controle individuais e coletivas, com impacto na melhoria das situações identificadas. 

(Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Ações de controle de 

endemias: malária: manual para agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Políticas de Saúde, Fundação Nacional de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2002). 
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Lendo o texto, podemos concluir que é correto o que se afirma nos itens: 

a) I, II, III e IV 

b) I e III, somente 

c) II, III e IV somente 

d) I,III e IV, somente 

e) Todas estão erradas.  

 

26) As possíveis vias de transmissão das hepatites virais B e C, EXCETO: 

a) Transfusão de sangue 

b) Mãe infectada para o filho durante a gestação 

c) Sexual 

d) Fezes 

e) Compartilhar materiais perfuro ou cortantes 

 

27) Pandemia refere-se: 

a) Uma pandemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes 

ou por todo mundo. 

b) Doença que se manifesta apenas numa determinada região, de causa local, não atingindo nem se 

espalhando para outras comunidades. 

c) Ocorre numa comunidade ou região e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras 

regiões, originando um surto. 

d) Doença não transmissível, não havendo necessidade de ser alarmada para demais localidades.  

e) Ocorre em localidades rurais, havendo transmissão de animais para seres humanos.  

 

28) Sobre a vigilância em saúde, que tem por objetivo a observação e análise permanentes da 

situação de saúde da população, responda à questão. 

A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde é responsável, em âmbito nacional, 

I Por todas as ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis; 

II Pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis; 

III Pela saúde ambiental e do trabalhador; 

IV Pela análise de situação de saúde da população brasileira. 

 

Dos itens relacionados quais são verdadeiros? 

a) Apenas I e II. 

b) I, III e IV. 

c) II, III e IV 

d) I, II, III e IV. 

e) Apenas III e IV 
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29) As atribuições do profissional Agente de Combate a Endemias estão regulamentadas pela *LEI 

11.350, de 05 de Outubro de 2006: 

Art. 4° “O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de 

vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em 

conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado”. 

 

Considerando, supracitado, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O agente de combate a Endemias tem como atribuição realizar pesquisa larvária em imóveis para 

levantamento de índice, descobrimento de focos, ovitrampas e pontos estratégicos. 

b) Realizar a eliminação de criadouros tendo métodos de primeira escolha o controle mecânico ( 

remoção, destruição, vedação,etc.). 

c) Coletar exemplares de vetores em armadilhas ou em seu habitat natural. 

d) Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, 

aplicando larvicida ou adulcida conforme orientação técnica.  

e) Recolher lixo das residências, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais.  

 

30) Segundo a Constituição Federal de 1988, na Seção II – Da Saúde, assinale a alternativa correta. 

a) Uma das diretrizes de organização das ações e serviços públicos de saúde é o atendimento integral, 

com prioridade para os serviços assistenciais. 

b) A saúde é um dever do Estado, garantido mediante política sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doenças e de outros agravos. 

c) Participação direta ou indireta de empresa ou capitais estrangeiros na assistência à saúde representa 

uma forma complementar para o Sistema Único de Saúde. 

d) Cabe aos gestores locais do Sistema Único de Saúde a admissão de agentes Comunitários de Saúde 

por meio do exercício de cargo comissionado. 

e) Ao Sistema Único de Saúde compete o controle e a fiscalização em todas as fases do medicamento, 

ou seja, na produção, no transporte, no armazenamento, na distribuição e na utilização.  

 

31) A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde e dá outras providências. Sobre a Participação Social no SUS, é 

CORRETO afirmar. 

Alternativas 

a) O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos 

sociais, para avaliar a situação de saúde. 

b) O Conselho de Saúde possui caráter permanente e deliberativo, sendo um órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 

c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas por regimento imposto pelo Ministério da Saúde. 

d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão destinados exclusivamente para o custeio 

das ações de saúde na média e alta complexidade. 
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e) Dispõe do direito à saúde e um dever do estado.  

 

32) Considerando as atribuições comuns e específicas dos Agentes de Combate a Endemias (ACE) e 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), analise as afirmativas a seguir. 

I. Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas 

de prevenção individual e coletiva é uma atividade exclusiva do ACE. 

II. Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto 

à utilização dos serviços de saúde disponíveis é uma atribuição comum aos ACE e ACS. 

III. Identificar casos suspeitos de doenças e agravos e encaminhar os usuários para a unidade de 

saúde de referência é uma atividade específica do ACS. 

Está correta apenas a alternativa: 

Alternativas 

a) I. 

b) II. 

c) III 

d) I e II. 

e) II e III. 

 

33) Qual o mosquito causador da MALÁRIA? 

a) Culex 

b) Anopheles 

c) Aedes aegypti 

d) Flebotomo 

e) Aedes Albopictus 

 

34) Ao Agente de Endemias compete: 

a) Auxiliar, por meio da inspeção de florestas e matas, o controle dos desbastes da vegetação, a fim 

de verificar a origem de algum possível foco de vetores transmissores de doenças.  

b) Determinar o levantamento e o reconhecimento de locais com água parada, bem como proibir a 

existência dos mesmos.  

c) Executar atividades administrativas no controle de vetores transmissores administrativas no 

controle de vetores transmissores de doenças e realizar pesquisas, ficando dispensado da coleta de 

amostras e aplicações de larvicidas. 

d) Efetuar visita a resistências, estabelecimentos comerciais, industriais e/ou outros lugares 

determinados para colher amostras, colocar armadilhas e orientar os proprietários a fim de evitar a 

proliferação de vetores transmissores de doenças.  

e) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 

35) Com relação ao COVID-19, leia as afirmativas a seguir e julgue VERDADEIRO (V) ou FALSO 

(F) sobre os meios de transmissão: 

(  ) Aperto de mãos  

(  ) Espirro e tosse 
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(  ) Pelo ar, independente da distância de fonte contaminante por transmissão aérea. 

(  ) Contatos com objetos ou superfícies contaminadas  

(  )Gotículas de saliva do nariz e/ou boca 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

Alternativas 

a) V, V, V, F, V 

b) V, F, V, V, V 

c) V, V, F, V, V 

d) F, V, V, V, V 

e) F, V, F, V, V  
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CARGO: AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: A 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  

 

TRANSCREVA AS RESPOSTAS NO CARTÃO RESPOSTA A SEGUIR E ENTREGUE  AO 

APLICADOR.   
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