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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 

► A prova será composta de 40 (quarenta) 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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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

1) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou 

feminino. Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem 

contra os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. Considerando também 

os refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 23 milhões necessita de assistência 

humanitária urgente. Tal situação decorre: 

 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente africano, em especial da África do 

Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a 

Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas 
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demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

3) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da 

biodiversidade, incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério 

de ferro e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas 

nativas da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais 

importantes mananciais da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia 

hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

  

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do 

aluno, considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o 

diálogo e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita 

ao seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive 

com regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

6) (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 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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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.  

 

7) (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. 

 

8) (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 

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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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. 

 

9) (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.  

 

10) (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.  
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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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo 

“mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  
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4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

13) (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 boa 

 

14) (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. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” 

está no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, 

não admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  

c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 
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impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a 

fenômenos atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, 

não admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) Legítima defesa 

b) Igualdade jurídica 

c) Soberania popular 

d) Liberdade individual 

e) Desigualdade social 

 

17) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 

III. autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 
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IV. com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a 

políticas públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que 

podem decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função 

das instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a 

determinar se tais políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

 

20) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  
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( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21) (FEPESE, 2019) Em relação a critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto a 

projetos, construção, instalação e adaptação de condições de acessibilidade, seguem algumas 

afirmações no contexto relacionado a degraus e escadas: 

1. Uma sequência de três degraus ou mais é considerada escada. 

2. Nas rotas acessíveis não podem ser utilizados degraus e escadas fixas com espelhos vazados. 

3. A sequência de até dois degraus é considerada degrau isolado. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

a) É correta apenas a afirmativa 2. 

b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 

c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 

e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 

 

22) (APICE, 2021) Sobre o que estabelece a NBR 9050:2020 para escadas, corrimãos e guarda-

corpos, está correto afirmar: 

a) Em rotas acessíveis, escadas com espelhos vazados são permitidas, desde que o bocel do degrau 

ultrapasse pelo menos 1,5cm do piso abaixo. 

b) Considera-se degraus isolados a sequência de até 4 degraus. 

c) Em escadas e rampas de rotas acessíveis, os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados 

e devem prolongar-se pelo menos 0,30m nas extremidades. 
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d) Exige-se a instalação de corrimão intermediário nas rampas e escadas com mais de 2,00m de 

largura. 

e) Nas rampas acessíveis, a dimensão longitudinal mínima dos patamares é de 1,50m. 

 

23) (FEPESE, 2019) Para realizar o orçamento de uma obra de drenagem, uma das atividades está 

considerando a abertura de uma vala de drenagem de seção transversal 1,20 m × 1,00 m e 

comprimento total 50 m. O material retirado dessa escavação não poderá permanecer no local, 

sendo transportado para um bota-fora licenciado. Como informação complementar consta que 

o terreno é extremamente compactado e será necessário considerar o empolamento de 25%. 

Dessa forma, qual será o volume de material que será transportado? 

a) 48 m³ 

b) 60 m³ 

c) 65 m³ 

d) 75 m³ 

e) 135 m³ 

 

24) (ADAPTADO DE FCC, 2012) As escadas enclausuradas à prova de fumaça das saídas de 

emergência em edifícios devem ter ingresso por antecâmaras ventiladas, as quais devem ter a 

abertura de entrada de ar do duto respectivo, situada junto ao piso, ou, no máximo, a 20 cm 

deste, com área mínima, em metros quadrados, de: 

a) 1,20 

b) 1,12 

c) 0,84 

d) 0,60 

e) 0,45 

 

25) (FEPESE, 2019) O sistema de injeção de ar através de uma rede de condutos que estão associados 

a um ventilador que força a entrada do ar, levando a um aumento da pressão no interior da 

construção e obrigando, consequentemente, o ar a sair pelas aberturas da construção, é 

denominado: 

a) Efeito chaminé. 

b) Extração mecânica 

c) Sistema balanceado. 

d) Insuflação mecânica. 

e) Ventilação combinada. 

 

26) (FEPESE, 2019) Em relação ao conforto térmico nas construções, assinale a alternativa correta. 

a) O pior isolante térmico é o vácuo. 

b) O isolamento térmico tem como função aumentar as trocas de calor existentes entre o edifício 

e o exterior. 

c) Materiais ou estruturas que são bons isolantes térmicos são caracterizados por uma baixa 
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resistência térmica. 

d) Para evitar a ocorrência de condensações no interior de construções, que originam umidade, é 

necessária a utilização de ventilação, para aumentar os índices de umidade nesses lugares. 

e) Quanto mais baixa for a condutividade térmica do material com que são feitas as infraestruturas 

e maior a sua capacidade térmica, menores serão as trocas de calor. 

 

27) (VUNESP, 2020) O programa de necessidades de um projeto prevê ambientes totalizando 2.100 

m², valor ao qual devem ser acrescentados 25% correspondentes a áreas de circulação e 

projeções de paredes. A área do terreno no qual se planeja construir esse projeto é de 2.700 m2. 

A legislação do município no qual se situa esse terreno determina para ele o coeficiente de 

aproveitamento (CA) mínimo de 0,2, o básico de 1,0 e o máximo de 2,5, sendo este último valor 

alcançado mediante aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Nessas condições, a área 

prevista para o projeto: 

a) É menor que o CA básico e será aprovada sem necessidade de potencial construtivo adicional. 

b) É menor que o CA mínimo e irá possibilitar a transferência ou outorga de potencial construtivo 

adicional. 

c) Supera o CA básico, porém é menor que o CA máximo e será aprovada sem necessidade de 

potencial construtivo adicional. 

d) Supera o CA básico e irá requerer transferência ou outorga de potencial construtivo adicional. 

e) Supera o CA máximo e irá requerer transferência ou outorga de potencial construtivo adicional. 

 

28) (CESPE/CEBRASPE, 2020) Acerca de planejamento urbano, equipamentos públicos e sistemas 

de infraestrutura urbana, assinale a opção correta. 

a) O saneamento ambiental compreende, entre outros aspectos, o abastecimento de água potável, 

a drenagem urbana e o controle de doenças. 

b) Desmembramento é a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação a partir da abertura 

de novas vias e logradouros públicos. 

c) Plano diretor é um instrumento básico da política de regulação urbana ancorado nos planos 

orçamentários anuais dos governos estaduais, seus principais agentes propositores e 

articuladores. 

d) Em um loteamento, a equidistância corresponde à distância vertical entre as curvas de nível, 

tido como referência o ponto mais próximo ao logradouro público. 

e) As redes de esgotamento de um sistema sanitário são fortemente dependentes da força da 

gravidade, o que impede a sua integração com demais projetos, como o parcelamento e o 

desenho de vias, por exemplo. 

 

29) (APICE, 2021) Analise as afirmações abaixo e assinale a correta. 

a) Infraestrutura urbana corresponde a um conjunto de obras e serviços que suportam o 

funcionamento das áreas urbanizadas. 

b) Áreas non aedificandi correspondem ao somatório dos espaços públicos de uma cidade. 

c) Todo equipamento urbano é uma infraestrutura privada que pode ter utilidade pública ou 
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privada. 

d) Projetos de requalificação são intervenções urbanísticas que têm como objetivo a total 

modificação da situação existente, por isso, provocam muitas demolições e reconstruções. 

e) Renovação urbana é um tipo de intervenção que não implica em grandes transformações de 

estruturas e usos, mas recupera o espaço urbano considerando todas as pré-existências como 

parte do projeto. 

 

30) (CETREDE, 2019) A lei de zoneamento municipal divide a cidade em áreas e determina o que 

pode ser construído em cada uma delas. As exigências mais comuns das prefeituras estão 

relacionadas na coluna A e na B as definições. Relacione a coluna B com a coluna A. 

COLUNA A 

I. Recuos laterais e frontais. 

II. Taxa de ocupação. 

III. Coeficiente de aproveitamento. 

IV. Altura máxima 

COLUNA B 

(  ) Determina o gabarito máximo da edificação. 

(  ) Distância a ser respeitada entre a construção e os limites dos terrenos. 

(  ) Quantidade máxima de área construída, somando todos os pavimentos. 

(  ) Percentual do terreno em que poderá ser construído. 

Marque a opção que indica a sequência CORRETA. 

a) IV – I – III – II. 

b) III – II – IV – I. 

c) IV – I – II – III. 

d) III – I – IV – II. 

e) IV – II – III – I 

 

31) (IDCAP, 2020) A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, 

estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana 

em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 

(  ) A outorga onerosa permite o exercício do direito de construir acima do coeficiente de 

aproveitamento básico, em áreas fixadas pelo Plano Diretor do Município, mediante 

contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.  

(  ) O objetivo do IPTU progressivo no tempo é estimular proprietários a manter seus imóveis 

fechados ou subutilizados.  
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(  ) A concessão de uso especial para fins de moradia poderá autorizar o proprietário de imóvel 

urbano a exercer em outro local o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação 

urbanística dele decorrente.  

(  ) O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de 

imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, exercido, por exemplo, para fins 

de execução de programas e projetos habitacionais de interesse social. 

a) V, F, F e V. 

b) V, V, F e F. 

c) V, F, V e F. 

d) F, F, V e V. 

e) F, V, V e V. 

 

32) (IDCAP, 2020) Sobre o Parcelamento do Solo Urbano, analise as afirmativas a seguir. 

I. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer normas 

complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nessa Lei 

às peculiaridades regionais e locais. 

II. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura 

de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 

ampliação das vias existentes 

III. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com 

aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique abertura de novas vias e 

logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. 

IV. Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, 

mesmo que tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. 

V. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de 

escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de 

água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. 

Marque a alternativa CORRETA sobre o parcelamento do solo urbano: 

a) II, III, IV e V. 

b) II, III e V. 

c) II e V. 

d) II, III e IV. 

e) I e IV. 

 

33) (CESPE/CEBRASPE, 2020) A instalação predial de água fria deve ser dimensionada e executada 

para funcionar como um conduto forçado. Acerca de rede predial de distribuição de água, 

assinale a opção correta. 
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a) Sub-ramais consistem em tubulações que se originam no reservatório e das quais derivam as 

colunas de distribuição, quando o tipo de abastecimento é indireto. 

b) Colunas de distribuição são tubulações derivadas dos barriletes destinadas a alimentar ramais. 

c) Ramais são extremidades a jusante do sub-ramal a partir de onde a água fria passa a ser 

considerada água servida. 

d) Barriletes são tubulações que ligam os ramais aos pontos de utilização. 

e) Pontos de utilização (da água) são tubulações derivadas da coluna de distribuição destinadas a 

alimentar os sub-ramais. 

 

34) (FCC, 2019) Na edificação, o dispositivo de proteção da instalação elétrica com a finalidade de 

protegê-la de sobrecargas e curtos-circuitos, e cujo cálculo depende da potência de demanda, é 

chamado de: 

a) barramento. 

b) aterramento. 

c) ramal de entrada. 

d) disjuntor. 

e) eletroduto. 

 

35) (CESPE/CEBRASPE, 2020) Para prever o quantitativo de telhas necessário para a execução da 

cobertura ilustrada nas figuras a seguir, o arquiteto está considerando, em seus cálculos, o 

aumento de telhas com a inclinação de 60%. O fornecedor das telhas prevê um consumo de 30 

telhas para cada m², bem como o acréscimo de 10% de quebras e perdas para a execução dessa 

cobertura. 
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Os dados geométricos do telhado são os seguintes: 

• comprimento = 20 metros; 

• largura = 10 metros; 

• inclinação da água = 60%. 

 

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a quantidade Q, 

aproximada, de telhas que o arquiteto deve estimar ao fazer o orçamento prévio da cobertura 

desse telhado. 

a) 6.000 < Q < 6.450 

b) 6.450 < Q < 7.000 

c) 7.800 < Q < 8.300 

d) 7.000 < Q < 7.200 

e) 7.200 < Q < 7.800 

 

36) (VUNESP, 2020) Um município brasileiro está formulando sua própria regulamentação de obras 

e edificações e deve estabelecer parâmetros para o dimensionamento de degraus de escadas de 

uso comum. Considerando-se uma seção longitudinal de escada, é necessário determinar, de 

acordo com a normatização técnica aplicável, dentre outros: 

a) O desnível mínimo entre degraus (espelho), a largura máxima do degrau (piso) e um intervalo 

adequado para a relação entre a soma de dois pisos com um espelho (passo). 

b) O desnível máximo entre degraus (espelho), a largura mínima do degrau (piso) e um intervalo 

adequado para a relação entre a soma de dois espelhos com um piso (passo). 

c) O desnível máximo entre degraus (espelho), a largura mínima do degrau (piso) e um intervalo 

adequado para a relação entre a soma de dois pisos com um espelho (passo). 

d) A largura da escada, o desnível mínimo entre degraus (espelho), a largura máxima do degrau 

(piso). 

e) A largura da escada e um intervalo adequado para a relação entre a soma de dois pisos com um 

espelho (passo) e o desnível máximo entre degraus (espelho). 

 

37) (VUNESP, 2014) Em um estudo de viabilidade técnico-financeira serão analisadas duas 

alternativas de programas de necessidades para edifício administrativo: uma prevendo 

instalações para 200 funcionários e outra, para 500 funcionários. Prevê-se que 50% dos 

funcionários trabalhem com computadores. A configuração da edificação nas duas alternativas 

implica manutenção da taxa de ocupação do terreno, variando-se a área construída mediante 

verticalização. Nessas condições, são variáveis que dependem da lotação da edificação: 

a) O dimensionamento dos sanitários e a taxa de permeabilidade prevista no projeto. 

b) A taxa de permeabilidade prevista no projeto e o diâmetro dos condutores de águas pluviais. 

c) A carga instalada do sistema elétrico e o dimensionamento dos sanitários. 

d) A carga instalada do sistema elétrico e a taxa de permeabilidade prevista no projeto. 

e) O dimensionamento dos sanitários e o diâmetro dos condutores de águas pluviais. 
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38) (CETREDE, 2019) Com base nos conceitos relacionados à representação de projetos de 

arquitetura, relacione corretamente a coluna B com a coluna A. 

COLUNA A 

I. Detalhes ou ampliações. 

II. Planta de edificação. 

III. Planta de situação. 

IV. Planta de Locação. 

 

COLUNA B 

(  ) É a representação da locação da edificação e os demais elementos em um terreno. 

(  ) Representação gráfica de todos os pormenores necessários, em escala adequada, para um 

perfeito entendimento do projeto e para possibilitar sua correta execução. 

(  ) É a representação da locação do terreno urbano ou área rural dentro de uma área, seja 

loteamento urbano ou fração rural. Sua finalidade básica é de representar o formato do lote e os 

elementos que identifiquem a conformação da gleba. 

(  ) Planta que compreende o partido arquitetônico como um todo, em seus múltiplos aspectos. 

Pode conter informações específicas em função do tipo e porte do programa, assim como para a 

finalidade a que se destina. 

 

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

a) I – III – IV – II. 

b) II – I – IV – III. 

c) I – II – III – IV. 

d) IV – I – III – II. 

e) IV – I – II – III. 

 

39) (VUNESP, 2014) Nos revestimentos de paredes de alvenaria de tijolos e blocos cerâmicos, com 

argamassa de cimento ou mista, é função do chapisco: 

a) Corrigir imperfeições na execução da alvenaria. 

b) Nivelar a superfície da parede para aplicação da camada final de revestimento. 

c) Preencher os vazios do emboço para aplicação do reboco. 

d) Reduzir a rugosidade da superfície, no caso de paredes em bloco de concreto. 

e) Garantir a aderência do revestimento à alvenaria. 

 

40) (FCC, 2019) Um revestimento completo de argamassa para proteção de alvenarias internas e 

externas assume as seguintes etapas, da primeira à última camada, no sentido de execução: 

a) chapisco, emboço e reboco. 

b) chapisco, reboco e emboço. 

c) reboco, emboço e chapisco. 

d) reboco, chapisco e emboço. 

e) emboço, chapisco e reboco. 
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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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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 40 (quarenta) 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) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. Considerando também 

os refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 23 milhões necessita de assistência 

humanitária urgente. Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 
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3) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

  

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

6) (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 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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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.  

 

7) (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. 

 

8) (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 

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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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. 

 

9) (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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 
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3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

13) (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 boa 

 

14) (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. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

16) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) Legítima defesa 

b) Igualdade jurídica 

c) Soberania popular 

d) Liberdade individual 

e) Desigualdade social 

 

17) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 
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20) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) De acordo com o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais (1993), no Art. 9º é vedado 

ao assistente social 

a) Emprestar seu nome e registro profissional a firmas, organizações ou empresas para simulação do 

exercício efetivo do Serviço Social;  

b) Denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que trabalha, quando 

os mesmos estiverem ferindo os princípios e diretrizes deste Código, mobilizando, inclusive, o 

Conselho Regional, caso se faça necessário;  

c) Contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as legítimas demandas 

de interesse da população usuária;  

d) Empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos/as usuários/as, através dos programas e 

políticas sociais;  

e) Empregar com transparência as verbas sob a sua responsabilidade, de acordo com os interesses e 

necessidades coletivas dos/as usuários/as. 

 

22) O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com 

famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, 
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prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 

melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das 

famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter 

preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social do PAIF deve utilizar-se também de ações nas 

áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar universo informacional 

e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. As ações do PAIF não devem 

possuir caráter terapêutico. Considerando a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

assinale a alternativa que apresenta corretamente um objetivo do PAIF:  

a) Prevenir a reincidência de violações de direitos 

b) Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos 

c) Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida 

d) Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família 

e) Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva 

 

23) De acordo com a Política Nacional de Assistência Social a proteção social deve garantir as 

seguintes seguranças:  

a) de sobrevivência -de rendimento e de autonomia- de acolhida- de convívio ou vivência 

familiar. 

b) de formação profissional -de rendimento e de autonomia- de acolhida- de convívio ou vivência 

social. 

c) de sobrevivência -de direitos sociais- de fortalecimento ou vivência familiar. 

d) de trabalho, educação e saúde 

e) de programas sociais, serviços e fortalecimento de vínculos e benefícios eventuais 

 

24) Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, seção I, artigo 4º, a Política Nacional de 

Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios democráticos.  

I) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica 

II) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas 

III) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 

qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação 

vexatória de necessidade 

IV) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais 

V) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos 

recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

a) II,III,IV 

b) I,II,III,IV,V 

c) I,III,V 

d) I,II,IV,V 
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e) III,IV,V 

 

 

25) Na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2014) há um Serviço que é realizado em 

grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus 

usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias 

e prevenir a ocorrência de situações de risco social. É uma forma de intervenção social planejada 

que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de 

suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se de modo 

a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, 

fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui 

caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento 

de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o 

enfrentamento da vulnerabilidade social. A descrição corresponde ao serviço: 

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 

b) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias 

c) Serviço De Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

d) Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas 

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

 

 

26) __________________é um processo metodológico específico do Serviço Social, que tem por 

finalidade conhecer com profundidade, e de forma crítica, uma determinada situação ou 

expressão da questão social, objeto de intervenção profissional, especialmente nos seus aspectos 

socioeconômicos e culturais. Tem sido utilizado nas mais diversas áreas da intervenção do 

Serviço Social, e é instrumento fundamental no trabalho do assistente social que atua no sistema 

judiciário, seja como funcionário, seja como perito ou assistente técnico, em especial junto a 

Justiça da Infância e da Juventude, justiça de família, justiça criminal e ações judiciárias 

relacionadas à seguridade e previdência social. Os fundamentos e particularidades que o 

constituem são objeto da reflexão expostas neste texto, em especial em sua primeira parte, não 

sendo pertinente nem possível sintetizá-lo em poucas palavras. Vale reafirmar, contudo, que sua 

fundamentação rigorosa, teórica, ética e técnica, com base no projeto da profissão, depende a 

sua devida utilização para o acesso, garantia e ampliação de direito dos sujeitos usuários dos 

serviços sociais e do sistema de justiça. Preenche a lacuna o seguinte instrumento. 

a) Perícia Social 

b) Relatório Social 

c) Laudo Social 

d) Estudo Social 

e) Avaliação Social 
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27) Sobre o Estatuto do Idoso Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003, é correto afirmar:  

a) Uma das garantias da prioridade compreende em dar preferência na formulação e na execução 

de políticas sociais públicas específicas.  

b) Os direitos assegurados no Estatuto do Idoso regulam os direitos para as pessoas com idade 

igual ou superior a 65 anos. 

c) É de responsabilidade exclusiva do Estado, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 

dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais.  

d) Caso o idoso e seus familiares não possuam condições econômicas de prover o seu sustento, é 

de responsabilidade das entidades não governamentais esse provimento. 

e) O dia Internacional do Idoso, 1º de outubro, é considerada a data-base dos aposentados e 

pensionistas. 

 

28) Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 8.742 de 7 de dezembro de 1993) Art. 20 o 

benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios 

de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.  

a) Para os efeitos deste artigo, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, 

os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e 

enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 

b) Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física 

c) Terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência 

ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário-mínimo. 

d) d) O benefício de que trata este artigo pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro 

no âmbito da seguridade social 

e) São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições na CLT 

Consolidação das Leis do Trabalho e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal - Cadastro Único. 

 

29) A Lei n. 8.662 de 7 de junho de 1993 que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 

providências estabelece em seu Art. 5º que a duração do trabalho do Assistente Social é de:  

a) 20 (vinte) horas semanais.  

b) 40 (quarenta) horas semanais.  

c) 44 (quarenta e quatro) horas semanais.  

d) 30 (trinta) horas semanais. 

e) 35(trinta e cinco) horas semanais. 

 

30) Se salienta que o trabalho do assistente social está em espaços ocupacionais em diferentes 

naturezas, particularizando competências e atribuições profissionais nesses espaços. Neste 

contexto, pode se considerar que: 
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I) Existe um trabalho do assistente social e processos de trabalho, nos quais, se envolve na 

condição de trabalhador especializado 

II) Sob a órbita do capital, o trabalho é para o trabalhador gasto vital, desgaste do tempo de vida 

e de energia, vividos com sofrimento e rebeldia, embora como criador de valor, seja um produto 

do capital 

III) Para decifrar o trabalho do assistente social como trabalho concreto, exige-se particularizar 

as análises nas específicas condições e relações sociais em que ele ocorre, pois, se a qualidade do 

trabalho se preserva nas várias inserções, o seu significado social é diferente, a dimensão social 

desse trabalho realiza-se por mediações distintas em função da forma assumida pelo valor capital 

e pelos rendimentos. Estas formas condicionam, sob a ótica do valor, a contribuição desse 

trabalhador ao processo de produção e reprodução das relações sociais sob a égide das finanças. 

IV) Existe um processo de trabalho do Serviço Social, visto que o trabalho é atividade de um 

sujeito vivo, enquanto realização de capacidades, faculdades e possibilidades do sujeito 

trabalhador. 

São afirmativas: 

a) I,II,III 

b) II,III,IV 

c) I,IV 

d) II,III 

e) I,II,III,IV 

 

31) A Política Nacional de Assistência Social (2004) prevê afiançar a Proteção Social. Nesse sentido, 

sobre a Proteção Social Básica, é correto afirmar:  

a) Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros 

em situação de ameaça ou violação de direitos. 

b) Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos. 

c) É um serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar 

trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de 

trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. 

d) O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, 

determinadas judicialmente.  

e) Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e 

proativo. 

 

32) Sobre a organização da oferta de atendimento aos migrantes no SUAS 

a) A Política Nacional de Assistência Social prevê o ordenamento dos serviços em rede e de 

acordo com os tipos de proteção especial sendo a alta complexidade. 

b) O atendimento aos migrantes deve estar garantido em todos os níveis de proteção, de acordo 

com as demandas apresentadas. 
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c) Em relação aos migrantes, é vedado o enquadramento no Programa Bolsa Família e Cadastro 

Único de Programas Sociais. 

d) Na proteção social de alta complexidade, o serviço de atendimento aos migrantes é realizado, 

principalmente, nas unidades de acolhimento para adultos e famílias, sendo excluídos 

migrantes de unidades de outros públicos. 

e) A assistência social aos migrantes deve ser prestada com exigência de contribuição ou 

contrapartida prévia. 

 

33) De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (2004). O______________________é 

uma unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social. 

Executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços 

socioassistenciais locais da política de assistência social. Atua com famílias e indivíduos em seu 

contexto comunitário, visando a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário. Preenche a 

lacuna 

a) Programa Bolsa Família - PF 

b) Programa Especializado de Atenção Integral a Família - PAEFI 

c) Centro de Referência Especializado da Assistência Social- CREAS 

d) Programa de Atenção Integral a Família - PAIF 

e) Centro de Referência da Assistência Social- CRAS 

 

34) No que diz respeito às alternativas de metodologias para o trabalho social com famílias no 

contexto da Proteção Social Básica e para realizar os objetivos do PAIF são apresentadas 

algumas recomendações para o aperfeiçoamento do serviço: 

I) Necessidade de maior capacitação das equipes sobre os objetivos do PAIF e sobre possíveis 

metodologias de trabalho social com famílias, incluindo o trabalho com grupos e com 

comunidades tradicionais 

II) Melhorar a articulação entre a Proteção Social Básica e outras políticas 

III) Necessidade de maior articulação entre os diagnósticos dos territórios referenciados e as 

ações planejadas com as famílias 

IV) Aprofundar a discussão sobre o caráter interdisciplinar do atendimento a famílias no PAIF, 

dentro dos objetivos da Proteção Social Básica. 

V) Enfrentar dentro das metodologias de trabalho social com famílias a indesejável 

“psicologização” da questão social. 

a) I, II,  III, IV,V são corretas. 

b) I e II são corretas. 

c) II, III e IV são corretas. 

d) I, II, III e V são corretas. 

e) III,IV são corretas 

 

35) A Intersetorialidade é um termo dotado de vários significados e possibilidade de aplicação. No 

Brasil nos últimos vinte anos a Intersetorialidade vem despertando crescente interesse 
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intelectual e político, particularmente no âmbito das políticas sociais públicas. Além de princípio 

ou paradigma norteador a Intersetorialidade tem sido considerada EXCETO: 

I) Como uma nova lógica de gestão que transcende um único setor da política social 

II)Como uma estratégia política de articulação entre setores sociais diversos e especializados 

III) Como instrumento de otimização de saberes, competências e relações sinergéticas, em prol 

de um objetivo comum 

IV) Como prática social compartilhada, que requer pesquisa planejamento e avaliação para 

realização de ações individualizadas. 

a) I e II são corretas 

b) I, II, III são corretas. 

c) II, III e IV são corretas. 

d) I, II são corretas. 

e) III,IV são corretas 

 

36) O Trabalho Social com famílias no âmbito do PAIF foi definido nas Orientações Técnicas sobre 

o PAIF, no contexto da PNAS, como sendo o “Conjunto de procedimentos efetuados a partir de 

pressupostos éticos, conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo, com a finalidade de 

contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades de intervenção na 

vida social de um conjunto de pessoas, unidas por laços consanguíneos, afetivos e/ou de 

solidariedade – que se constitui em um espaço privilegiado e insubstituível de proteção e 

socialização primárias, com o objetivo de proteger seus direitos, apoiá-las no desempenho da sua 

função de proteção e socialização de seus membros, bem como assegurar o convívio familiar e 

comunitário, a partir do reconhecimento do papel do Estado na proteção às famílias e aos seus 

membros mais vulneráveis. Tal objetivo materializa-se a partir do desenvolvimento de ações de 

caráter ____________________reconhecendo as famílias e seus membros como sujeitos de 

direitos e tendo por foco as potencialidades e vulnerabilidades presentes no seu território de 

vivência. ”  

Preenche a lacuna as seguintes palavras  

a) Particularizado, curativo e proativo 

b) Preventivo, protetivo e proativo 

c) Social, protetivo e defensivo 

d) Comunitário, integral e extensivo 

e) Familiar, protetivo e particularizado 

 

37) De acordo com a Lei nº 12.435, de julho de 2011, a Assistência Social tem por objetivos, a 

proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos, especialmente: 

a) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, migrantes, mulheres 

e ribeirinhos. 

b) O amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 

c) A promoção da integração ao mercado de trabalho somente para adolescentes e jovens. 
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d) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e idosos com mais de 60 anos e a 

promoção desses segmentos a integração à vida comunitária. 

e) A garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

independente da renda familiar. 

 

38) Analise as assertivas abaixo acerca da Lei nº 8.742/1993 (LOAS) e assinale V, se verdadeiras, ou 

F, se falsas.  

( ) A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social 

contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações 

de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.  

( ) A proteção social visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos 

( )  A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema 

descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas) 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) V – F – F.  

b) V – F – V.  

c) V – V – F.  

d) F – F – V.  

e) F – V – V. 

 

39) Sobre a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família é CORRETO. 

a) o benefício variável é destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de risco 

social 

b) o benefício básico é destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza 

c) o benefício básico é destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de extrema 

pobreza 

d) família para definição desse programa, são a unidades nucleares que com ela possuam laços de 

parentesco, que estejam vivendo sob o mesmo teto, e que se mantém pela contribuição de seus 

membros 

e) renda familiar mensal é a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade 

dos membros da família, incluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de 

transferência de renda. 

 

40) A Assistência Social deve ofertar seus serviços com o conhecimento e compromisso ético e 

político de profissionais que operam técnicas e procedimentos impulsionadores das 

potencialidades e da emancipação de seus usuários. Os princípios éticos das respectivas 

profissões deverão ser considerados ao se elaborar, implantar e implementar padrões, rotinas e 

protocolos específicos, para normatizar e regulamentar a atuação profissional por tipo de serviço 

socioassistencial, dentre os quais pode-se citar que são princípios éticos que orientam a 

intervenção dos profissionais da área de assistência social: EXCETO. 
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a) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais;  

b) Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que garantam 

a oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais 

c) Promoção aos usuários do acesso a informação, garantindo conhecer o nome e a credencial de 

quem os atende 

d) Proteção à privacidade dos usuários, observado o sigilo profissional, preservando sua 

privacidade e opção e resgatando sua história de vida 

e) Devolução de parte das informações colhidas em estudos e pesquisas aos usuários. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  

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 

 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 

11 

12 
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16 
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20 
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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 40 (quarenta) 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) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. Considerando também 

os refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 23 milhões necessita de assistência 

humanitária urgente. Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 
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3) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

  

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

6) (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 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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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.  

 

7) (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. 

 

8) (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 

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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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. 

 

9) (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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 
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3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

13) (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 boa 

 

14) (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. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) Legítima defesa 

b) Igualdade jurídica 

c) Soberania popular 

d) Liberdade individual 

e) Desigualdade social 

 

17) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 
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I. oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 

III. autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 
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d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

20) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) Uma Sociedade Empresária apresentou, em 31.12.2020, os saldos, abaixo, extraídos do Balancete 

de Verificação. 

 

Contas       Saldos 

Banco Conta Movimento    R$ 40.000,00 

Estoque de Mercadorias    R$ 90.000,00 

Receita Bruta de Vendas    R$ 420.000,00 

Custo das Mercadorias Vendidas   R$ 170.000,00 

ICMS sobre Vendas    R$ 71.400,00 

PIS sobre Faturamento    R$ 6.930,00 

COFINS sobre Faturamento   R$ 31.920,00 

ICMS a Recuperar     R$ 20.000,00 
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PIS a Recuperar     R$ 500,00 

COFINS a Recuperar    R$ 2.000,00 

Devolução de Vendas    R$ 10.000,00 

Duplicatas a Receber    R$ 86.500,00 

Duplicatas a Pagar     R$ 120.000,00 

Despesas com Salários    R$ 32.000,00 

Comissões de Vendedores   R$ 18.000,00 

Despesas de Juros     R$ 1.700,00 

Receitas de Juros     R$ 2.600,00 

Seguros Pagos Antecipadamente  R$ 4.650,00 

Imóveis de Uso     R$ 75.000,00 

Capital a Integralizar    R$ 10.000,00 

Reserva de Lucros     R$ 30.000,00 

Capital Subscrito     R$ 98.000,00 

 

Com base nos dados apresentados e desconsiderando-se os tributos sobre o lucro, o Resultado 

Líquido do período é de: 

a) R$ 75.450,00. 

b) R$ 76.000,00. 

c) R$ 80.650,00. 

d) R$ 85.650,00 

e) R$ 90.650,00. 

 

22) Analise os eventos descritos a seguir, em relação ao impacto líquido provocado no Ativo Total de uma 

sociedade empresária e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 

Evento  Descrição 

A  Aquisição de mercadorias à vista. 

B  Pagamento a fornecedor. 

C  Aquisição de veículo a prazo. 

D  Pagamento, em janeiro, do aluguel relativo ao mês de dezembro. 

E Depósito realizado com recursos da própria sociedade empresária, em sua conta 

corrente bancária. 

F  Registro de depreciação do veículo. 

G  Aumento de capital com incorporação de reservas de lucros. 

H  Venda de mercadoria a prazo, com lucro. 

 

Em relação ao impacto líquido provocado no Ativo Total, é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas os eventos A e G provocam um aumento no Ativo Total. 

b) Apenas os eventos B e F provocam uma redução no Ativo Total. 

c) Apenas os eventos C e H provocam um aumento no Ativo Total. 

d) Apenas os eventos D e E provocam uma redução no Ativo Total. 

e) Apenas os eventos F e G provocam uma redução no Ativo Total.  

 

23) Uma sociedade empresária apresentou as informações abaixo do mês de agosto de 2020. 
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Receitas realizadas e não recebidas     R$150.000,00 

Despesas pagas antecipadamente e não incorridas   R$110.000,00 

Receitas realizadas e recebidas      R$220.000,00 

Despesas incorridas e não pagas     R$90.000,00 

Receitas recebidas antecipadamente e não realizadas R$130.000,00 

Despesas incorridas e pagas      R$85.000,00 

 

Utilizando o Princípio da Competência, o valor do resultado do período é um lucro de: 

a) R$155.000,00. 

b) R$195.000,00. 

c) R$315.000,00. 

d) R$325.000,00. 

e) R$ 340.000,00. 

 

24) Uma sociedade empresária foi constituída, em 31.10.2020, com capital de R$100.000,00, 

totalmente integralizado em moeda corrente nesta data. Nos meses de novembro e dezembro, 

foram realizadas as seguintes transações: 

 

Considerando que não haverá distribuição de lucros e nem incidência de impostos, após o 

registro das transações ocorridas, o total do Ativo Circulante, em 31.12.2020, é igual a: 

a) R$140.000,00. 

b) R$168.000,00. 

c) R$208.000,00. 

d) R$210.000,00. 

e) R$250.000,00. 

 

25) De acordo com a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – ESTRUTURA CONCEITUAL 

PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO CONTÁBIL-FINANCEIRO, os 

elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são 

os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. 

 

Considerando-se essa afirmativa, julgue os itens relativos aos ativos, passivos e ao patrimônio 

líquido como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA. 

 

I. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se 

espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. 

II. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação 

se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. 

III. Patrimônio Líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos 

os seus passivos. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) F, F, V. 

Data Transação Valor 

10.11.2020 Aquisição de terreno à vista, para futura construção da sede própria. R$40.000,00 

19.12.2020 Aquisição de mercadoria para revenda com prazo de pagamento para 20 dias. R$70.000,00 

20.12.2020 Venda de 60% das mercadorias adquiridas com prazo de recebimento de 15 dias. R$80.000,00 
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b) F, V, F. 

c) V, V, V. 

d) V, F, F. 

e) F, F, F. 

 

26) Um investidor está considerando duas alternativas de investimento. Para cada alternativa de 

investimento, há três resultados possíveis. O Valor Presente Líquido – VPL dos resultados e a 

respectiva probabilidade de ocorrência, para cada alternativa de investimento, são:  

 

 

Investimento A  

 

Investimento B  

Resultado  Valor 

presente  

Probabilidade  Resultado  Valor 

presente  

Probabilidade  

1  R$86.000,00  0,3  1  R$50.000,00  0,1  

2  R$160.000,00  0,4  2  R$170.000,00  0,3  

3  R$210.000,00  0,3  3  R$200.000,00  0,6  

 

Considerando o Valor Esperado dos dois investimentos, é CORRETO afirmar que o melhor 

investimento é o:  

a) Investimento A, cujo valor esperado é de R$152.000,00, superior ao valor esperado do 

Investimento B.  

b) Investimento A, cujo valor esperado é de R$456.000,00, superior ao valor esperado do 

Investimento B.  

c) Investimento B, cujo valor esperado é de R$176.000,00, superior ao valor esperado do 

Investimento A.  

d) Investimento B, cujo valor esperado é de R$200.000,00, superior ao valor esperado do 

Investimento A.  

e) Nenhuma das alternativas. 

 

27) A Lei 11.638/07 introduziu a DFC (Demonstração de Fluxo de Caixa) como sendo uma 

demonstração obrigatória e permite que esta seja elaborada de acordo com quais métodos?  

a) orçado e projetado. 

b) diário e mensal. 

c) direto e Indireto. 

d) mensal e realizado. 

e) realizado e projetado. 

 

 

28) Leia as Demonstrações Contábeis da Cia. Inter: 

 

Cia. Inter  

Balanço Patrimonial – Exercício Findo em 31/12/X2 – Em R$ 

ATIVO 

             

X1                 X2  PASSIVO 

                 

X1                      X2  

Circulante   Circulante    

Disponível 6.850  7.000  Fornecedores 4.780  10.290  

Clientes 4.800  3.710  Dividendos a Pagar 1.300  520  
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Estoques 7.460  5.800  IR/CSSL a Pagar 430.000  510  

Total do circulante 19.110  16.510  Total do Circulante 6.510  11.320  

        

Não circulante   Não Circulante    

Investimentos 10.200  15.000  Instituições Financeiras    

Imobilizado 17.200  21.500  Empréstimos 8.000  9,300  

Máquinas 20.000  25.300  Total do Não Circulante 8.000  9.300  

Deprec. Acumulada -2.800  -3.800  Patrimônio Líquido    

Intangível   10.000  Capital Social 30.000  40.000  

Total do não circulante 27.400  46.500  Reservas de Lucros 2.000  2.390  

      Total do PL 32.000  42.390  

Total do Ativo      46.510          63.010  Total do Passivo 46.510  63.010  

 

Cia. Inter 

Demonstração do Resultado do Exercício de X2 – Em R$ 

Receita Bruta de Vendas           21.000  

Impostos sobre Vendas (3.000) 

Receita Líquida de Vendas (18.000) 

CMV (15.900) 

Lucro Bruto             2.100  

Salários (1.200) 

Depreciação (1.000) 

Despesas Financeiras (800) 

Receita de Equivalência Patrimonial             2.200  

Lucro antes do IR/CSSL             1.300  

Provisão p/ IR/CSSL (390) 

Lucro Líquido do Exercício                910  

 

Considerando-se que as despesas financeiras não foram pagas e que houve aumento de capital 

social de R$ 10.000,00, é CORRETO afirmar que a Cia. Inter: 

a) Distribuiu dividendos de R$ 520,00 

b) Obteve empréstimos bancários de R$ 9.300,00 

c) Realizou novos investimentos de R$ 4.800,00 

d) Recebeu de clientes R$ 21.000,00 

e) Teve sua folga financeira de curto prazo aumentada 

 

29) Uma Sociedade Empresária foi constituída, em 10.12.2020, com a subscrição de 200.000 ações 

pelo valor nominal de R$3,50 cada uma.  

Parte do Capital Subscrito foi integralizado, na mesma data, mediante 20% em dinheiro, 15% 

em mercadorias para revenda e 35% em veículos. 

Considerando-se apenas as informações apresentadas é CORRETO afirmar que: 

a) O Capital Integralizado é de R$210.000,00. 

b) O Capital Investido é de R$210.000,00. 

c) O Passivo Exigível é de R$490.000,00. 

d) O Patrimônio Líquido é de R$490.000,00. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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30) Uma Sociedade Empresária apresentou, em 31.12.2020, as seguintes informações de grupos de 

contas em valores líquidos, após a apuração e distribuição de resultados: 

✓ Ativo Imobilizado R$3.250.000,00 

✓ Bancos Conta Movimento R$375.000,00 

✓ Clientes R$3.000.000,00 

✓ Contas a Pagar R$2.750.000,00 

✓ Créditos Fiscais e Tributários R$37.500,00 

✓ Empréstimos Bancários R$2.500.000,00 

✓ Estoques R$2.125.000,00 

✓ Reserva de Lucros R$25.000,00 

✓ Reservas de Capital R$500.000,00 

Sabe-se que a relação de saldos não está completa e que o saldo da conta Capital Social não foi 

informado. 

 

Considerando-se apenas as informações apresentadas, os valores do Patrimônio Líquido e do 

Capital Social são, respectivamente: 

a) R$3.537.500,00 e R$3.012.500,00. 

b) R$3.537.500,00 e R$3.512.500,00. 

c) R$3.500.000,00 e R$3.475.000,00. 

d) R$3.500.000,00 e R$3.012.500,00. 

e) R$3.500.000,00 e R$2.975.000,00. 

 

31) Com relação à Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA, julgue os itens 

abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

I. A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL poderá ser incluída na 

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA, a qual é mais abrangente que a 

anterior. 

II. Quando a Entidade evidenciar o resultado e sua destinação nas Notas Explicativas, está 

desobrigada de publicar a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA. 

III. A Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA discriminará, entre outros, 

o saldo do início do período, as reversões de reservas de lucro e o lucro líquido do exercício. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) F, F, V. 

b) F, V, F. 

c) V, F, V. 

d) V, V, F. 

e) V, V, V 

 

32) Uma Sociedade Empresária apresentou, em 31.12.2020, os seguintes saldos em suas contas de 

resultado, antes da apuração do resultado do período. 

 

Contas Saldos em 31.12.2020 

Custo das Mercadorias Vendidas R$ 154.575,00 

Despesas Administrativas R$ 86.121,00 

Despesas com Vendas R$ 77.288,00 

Despesas Financeiras R$ 15.458,00 
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De acordo com NBC TG 26 (R3) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, com base nos 

saldos apresentados e desconsiderando-se os aspectos tributários, é CORRETO afirmar que: 

a) O Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro é de R$ 287.067,00. 

b) O Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras é de R$ 605.051,00. 

c) O Lucro das Operações Continuadas é de R$ 236.277,00. 

d) O Lucro Bruto é de R$ 450.476,00. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

33) Considere os saldos iniciais e os fatos ocorridos no Patrimônio Líquido de uma Companhia no 

ano de 2020: 

 

Saldo em 01.01.2020 

Capital Social         R$ 100.000,00 

Reservas de Lucros        R$ 15.000,00 

Lucros Acumulados        R$ 12.800,00 

 

Fatos ocorridos durante o ano de 2020 

Aumento de capital com reservas de lucros     R$ 10.000,00 

Aumento de capital com imóveis      R$ 34.000,00 

Lucro do exercício        R$ 26.000,00 

Distribuição de dividendos retirados do lucro do exercício   R$ 15.000,00 

Destinação de parte do lucro para reservas     R$ 8.000,00 

 

O valor do Patrimônio Líquido, em 31.12.2020, é: 

a) R$ 172.800,00 

b) R$ 174.800,00 

c) R$ 182.800,00 

d) R$ 186.800,00 

e) R$ 190.800,00 

 

34) Com base nas informações a seguir, elabore a Demonstração da Mutação do Patrimônio 

Líquido (DMPL), e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 

Patrimônio Líquido      31.12.2020 

Capital Social       R$ 230.000,00 

Reservas de Lucro      R$ 65.000,00 

Reserva Legal       R$ 10.000,00 

Reservas de Lucros para Expansão    R$ 30.000,00 

Reservas para Contingências     R$ 25.000,00 

Total do Patrimônio Líquido    R$ 295.000,00 

 

Perdas com Operações Descontinuadas R$ 48.581,00 

Receita Bruta de Vendas R$ 662.466,00 

Receitas Financeiras R$ 13.249,00 

Tributos sobre Vendas R$ 39.749,00 

Vendas Canceladas R$ 17.666,00 
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Informações adicionais: 

 

· O lucro do Exercício foi de R$70.000,00. 

· A Reserva Legal é de 5% do Lucro do Exercício. 

· Houve reversão total das Reservas para Contingências por deixarem de existir as razões que 

justificaram a sua constituição. 

· Foram constituídas Reservas de lucros para Expansão de R$50.000,00. 

 

O valor destinado para dividendos é de: 

a) R$ 41.500,00. 

b) R$ 45.000,00. 

c) R$ 66.500,00. 

d) R$ 80.500,00. 

e) R$ 91.500,00. 

 

35) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), elaborada pelo método direto, serão evidenciados 

como atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento, 

respectivamente: 

a) Pagamento de empréstimos, aquisição de imobilizado e aumento de capital com reservas de lucros. 

b) Pagamento de fornecedores, venda de imobilizado e aumento de capital em dinheiro. 

c) Recebimentos de clientes, transferência do saldo de conta corrente para aplicações de liquidez 

imediata e integralização de capital com terrenos. 

d) Recebimentos por vendas de mercadorias à vista, compra de veículo financiado a longo prazo e 

venda de imóveis de uso. 

e) Aquisição de imobilizado, pagamento de empréstimos e aumento de capital com reservas de lucros. 

 

 

36) Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes dados para a elaboração da Demonstração 

do Valor Adicionado em 2020: 

 

Valor bruto das vendas de mercadorias      R$ 110.000,00 

PIS sobre vendas         R$ 4.015,00 

COFINS sobre vendas       R$ 8.360,00 

ICMS sobre vendas         R$ 19.800,00 

Valor líquido das vendas        R$ 77.825,00 

 

 

Valor bruto das compras de mercadorias     R$ 70.000,00 

PIS sobre compras a recuperar       R$ 2.555,00 

COFINS sobre compras a recuperar      R$ 5.320,00 

ICMS sobre compras a recuperar      R$ 12.600,00 

Valor líquido das compras        R$ 49.525,00 

 

Estoque Inicial de Mercadorias        0,00 

Estoque Final de Mercadorias        0,00 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: CONTADOR GERAL 

 

Considerando-se que houve apenas esses saldos e movimentações, o Valor Adicionado Bruto, na 

Demonstração do Valor Adicionado, é igual a: 

a) R$ 28.300,00. 

b) R$ 40.000,00. 

c) R$ 70.000,00. 

d) R$ 90.000,00. 

e) R$ 110.000,00. 

 

37) De acordo com o que estabelece a NBC TG 26 (R3) – Apresentação das Demonstrações 

Contábeis, julgue as afirmações abaixo sobre Notas Explicativas como Verdadeiras (V) ou Falsas 

(F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

I. Notas Explicativas contêm informação adicional em relação à apresentada nas demonstrações 

contábeis. As Notas Explicativas oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de 

itens divulgados nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos 

critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis. 

II. A entidade não pode retificar políticas contábeis inadequadas por meio da divulgação das 

políticas contábeis utilizadas ou por meio de Notas Explicativas ou qualquer outra divulgação 

explicativa. 

III. A entidade cujas Demonstrações Contábeis estão, na maior parte dos requisitos, em 

conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de 

Contabilidade deve declarar de forma explícita e sem reservas essa conformidade nas Notas 

Explicativas. Entende-se como atendida a maior parte dos requisitos quando setenta e cinco por 

cento das rubricas do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício estão de 

acordo com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de 

Contabilidade. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) F, F, V. 

b) F, V, F. 

c) V, F, V. 

d) V, V, F. 

e) V, V, V. 

 

38) O empresário X verifica que os gastos tributários estão apresentando crescimento e solicita ao 

contador que tente reduzir a sua carga tributária. 

 

Diante dessa situação, o contador poderá atender à solicitação do cliente através de:  

a) Elisão fiscal. 

b) Fraude fiscal. 

c) Evasão fiscal.  

d) Sonegação fiscal 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

39) As restrições aos princípios (conhecidas também como convenções ou qualificações) representam 

o Complemento dos Postulados e Princípios, no sentido de delimitar-lhes conceitos, atribuições 

e direções para sedimentar toda a experiência e o bom senso da profissão no trato de problemas 

contábeis. A qualidade da informação contábil, que faz com que a informação represente 
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adequadamente as transações e outros eventos que ela se propõe a representar, sendo necessário 

que essas transações e esses eventos sejam contabilizados e apresentados de acordo com a sua 

substância e realidade econômica, e não meramente sua forma legal é denominada: 

a) Integralidade. 

b) Confiabilidade. 

c) Tempestividade. 

d) Primazia da essência sobre a forma. 

e) Relevância. 

 

40) Um ente público apresentou as seguintes informações no seu Balanço Orçamentário, referente 

ao exercício financeiro do ano X1: 

 

Previsão Inicial      R$ 10.200.000,00 

Previsão Atualizada      R$ 10.210.000,00 

Receita Realizada     R$ 10.100.000,00 

Dotação Inicial     R$ 10.200.000,00 

Dotação Atualizada     R$ 10.210.000,00 

Despesa Empenhada    R$ 10.150.000,00 

Despesa Liquidada     R$ 10.090.000,00 

Despesa Paga     R$ 10.000.000,00 

Saldo de Exercícios Anteriores   R$ 5.000.000,00 

 

Com base nessas informações, sabe-se que esse Balanço Orçamentário apresentará um superávit 

ou um déficit; no exercício financeiro de X1 é correto afirmar que foi apresentado um:  

a) Déficit de R$ 50.000,00. 

b) Déficit de R$ 110.000,00. 

c) Déficit de R$ 150.000,00. 

d) Superávit de R$ 10.000,00. 

e) Superávit de R$ 110.000,00. 
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CARGO: CONTADOR GERAL 

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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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 40 (quarenta) 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) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. Considerando também 

os refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 23 milhões necessita de assistência 

humanitária urgente. Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 
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3) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

  

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

6) (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 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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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.  

 

7) (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. 

 

8) (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 

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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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. 

 

9) (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.  

 

10) (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: 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: ENFERMEIRO 

 

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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: ENFERMEIRO 

 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

13) (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 boa 

 

14) (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. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

16) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) Legítima defesa 

b) Igualdade jurídica 

c) Soberania popular 

d) Liberdade individual 

e) Desigualdade social 

 

17) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 
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20) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) A Central de Material Esterilizado (CME) é uma unidade de apoio técnico dentro do 

estabelecimento de saúde destinada a receber material considerado sujo e contaminado, 

descontaminá-los, prepará-los e esterilizá-los, armazenando esses artigos para futura 

distribuição, contribuindo com a promoção da assistência à saúde dos indivíduos. Com as CME 

funcionando eficazmente, as taxas de mortalidade sedem infecções hospitalares caem e 

resultados positivos ficam bastante visíveis. Assinale a alternativa correta. 

a) Os testes físicos de Bowie e Dick são realizados a cada 48 horas no primeiro ciclo de esterilização 

em autoclave fria, indicando a eficácia do processo de esterilização por meio da mudança de sua 

coloração. 

b) A descontaminação consiste na remoção da sujividade visível orgânica e inorgânica mediante o 

uso da água, sabão e detergente neutro ou detergente enzimático em artigo e superfícies.  

c) A esterilização é o processo de destruição de todos os micro-organismos em sua forma vegetativa. 

Um artigo é considerado estéril quando a probabilidade de sobrevivência dos micro-organismos 

que o contaminavam é menor do que 1:1.000.000 

d) A limpeza é a remoção dos micro-organismos visualizados macroscopicamente e consiste na 

remoção mediante o uso de antissépticos e desinfetantes nas superfícies. 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: ENFERMEIRO 

 

e) De acordo com a RDC nº 50 a CME é uma área crítica por ser um ambiente onde existem riscos 

aumentados de transmissão de infecção. Responsável pelo processamento dos materiais, como 

instrumental e roupas cirúrgicas e a esterilização dos mesmos. 

 

22) Conforme disposto no artigo 7º da Lei Orgânica da Saúde n. 8.080/90, as ações e os serviços 

públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema 

Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 

Constituição Federal, obedecendo a determinados princípios. Sobre o assunto, analise os itens 

abaixo, identifique os que correspondam a essas diretrizes e assinale a alternativa correta. 

I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

II. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços curativos e individuais, padronizando a atenção de saúde independentemente dos níveis 

de complexidade do sistema. 

III. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

IV. Utilização de pretexto político e deliberado para o estabelecimento de prioridades, a alocação 

de recursos e a orientação programática. 

V. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de 

violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento 

psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. 

a) Somente os itens I, II e V estão corretos. 

b) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 

c) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 

d) Somente os itens I, III e V estão corretos. 

e) Somente os itens II, III e V estão corretos. 

 

23) O Sistema único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública 

do mundo, composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a 

Constituição Federal. Cada ente tem suas corresponsabilidades. Analise as afirmativas abaixo. 

I. Cabe ao Ministério da Saúde formular, normatizar, fiscalizar, monitorar e avaliar políticas e 

ações. Em articulação com o Conselho Nacional de Saúde. 

II. A Comissão Intergestores Tripatide (CIT) é o foro de negociação e pactuação entre gestores 

federal, estadual e municipal, quanto aos aspectos operacionais do SUS. 

III. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto exclusivamente por profissionais de 

saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas 

de saúde. 

IV. A secretaria Municipal de Saúde (SMS) planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações 

e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e a esfera estadual para aprovar e 

implantar o plano municipal de saúde. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: ENFERMEIRO 

 

b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

d) As afirmativas I, II e III e IV estão corretas. 

e) Apenas a afirmativa II está correta. 

 

24) Analise as afirmativas abaixo, relacionadas ao Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, Resolução COFEN n. 311/2007, Capítulo V, que dispõe sobre infrações e 

penalidades, e assinale a alternativa correta. 

I. São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, deformidade permanente, 

perda ou inutilização de membro, sentido, função ou, ainda, dano moral irremediável em 

qualquer pessoa. 

II. Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e 

Regional de Enfermagem. 

III. A penalidade de suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem 

por período superior a 29 dias. 

IV. As penalidades de suspensão e de cassação do direito ao exercício profissional são da alçada 

do Conselho Federal de Enfermagem. 

V. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos, do dano e de suas 

consequências. 

a) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

e) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.  

 

25) O Processo de Enfermagem (PE) é um método utilizado para se implantar, na prática 

profissional, uma teoria de enfermagem. De acordo com a Resolução 358-2009,o PE deve ser 

realizado de modo deliberado e sistemático e organizado em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e decorrentes. Analise as afirmativas abaixo. 

I. A primeira etapa do Processo de Enfermagem consiste em Investigação (Anamnese e Exame 

Físico), cujo propósito é avaliar o estado de saúde da pessoa, identificar problemas e estabelecer 

relacionamento terapêutico. 

II. A segunda Etapa do Processo de Enfermagem é o Diagnóstico de Enfermagem definido como 

o julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais apresentadas por 

indivíduos, famílias e comunidades a problemas de saúde. 

III. A terceira etapa trata-se da Avaliação da Assistência de Enfermagem, onde ocorre a 

verificação de mudanças nas respostas do indivíduo, da família ou da comunidade em um dado 

momento para que haja a implementação da assistência. 

IV. A quinta etapa é a implementação da Assistência de Enfermagem, onde a equipe de 

enfermagem realiza o cuidado direta ou indiretamente, cumprindo e registrando a prescrição 

do enfermeiro. 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: ENFERMEIRO 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II  estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III  estão corretas. 

d) Apenas  as afirmativas III e IV estão corretas. 

e) Apenas a afirmativa I e IV estão corretas. 

 

26) No Brasil, o trauma é a principal causa de morte do indivíduo jovem. Mais de 120.000 brasileiros 

morrem por ano em consequência de acidentes, e estima-se que 4 a 5 vítimas ficam com sequelas 

permanentes para cada óbito. Frente a essa realidade, é fundamental que se desenvolvam 

serviços de atendimento pré-hospitalar eficazes. No exame primário, procede-se à identificação 

e ao tratamento imediato das seguintes condições ameaçadoras de vida, EXCETO: 

a) Imobilização cervical. 

b) Controle da hemorragia.  

c) Avaliação do estado neurológico. 

d) Manutenção da via aérea e ventilação.  

e) Colocação de cateter de PIC (pressão intracraniana). 

 

27) O acidente vascular encefálico (AVE) consiste na perda súbita da função cerebral em 

decorrência da ruptura do aporte sanguíneo para uma região do cérebro. As lesões são 

provocadas por um enfarte devido à isquemia ou à hemorragia, resultante do comprometimento 

da função cerebral. Assinale, a seguir, as complicações mais comuns do AVE. 

a) Paraplegia, angina e anemia. 

b) Xantoma, hiperlipidemia e pneumonia aspirativa. 

c) Tromboembolismo venoso, uremia e diverticulose. 

d) Úlcera de decúbito, paraplegia e erupção cutânea. 

e) Pneumonia aspirativa, úlcera de decúbito e tromboembolismo venoso. 

 

28) O sinal de Babinski é produzido passando-se cuidadosamente, na parte lateral do pé, um objeto 

de ponta arredondada e estendendo o estímulo discretamente para o aspecto medial através da 

área metatársica. A resposta positiva de Babinski, em adultos, é indicada por:  

a) Indiferente, não há resposta.  

b) Extensão dos dedos em leque indicando normalidade. 

c) Extensão dos dedos em leque indicando lesão neurológica.  

d) Flexão dos dedos do pé, curvando-se para baixo, indicando resposta normal.  

e) Flexão dos dedos do pé, curvando-se para baixo, indicando lesão neurológica. 

 

29) São itens necessários à Estratégia Saúde da Família: 

 I - Existência de equipe multiprofissional; 
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 II – Número suficiente de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para cobrir 100% da 

população cadastrada (máximo de 450 pessoas por ACS e de 8 ACS por equipe de Saúde da 

Família); 

 III – Equipe de Saúde da Família responsável por, no máximo, 4.000 pessoas. 

 Estão CORRETAS as expressões apontadas na alternativa 

a) I e II, somente. 

b) I e III, somente.  

c) II e III, somente.  

d) I, II, III.  

e) Somente a I está correta. 

 

30) A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais, 

agregados de casos ou surtos, suspeitos ou confirmados, da lista de agravos relacionados na 

Portaria n.º 1.271, de 6 de junho de 2014, que deve ser feita às autoridades sanitárias por 

profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando à adoção das medidas de controle 

pertinentes. Considere os seguintes conceitos:  

1- Notificação compulsória imediata: notificação compulsória realizada imediatamente a partir 

do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de 

comunicação mais rápido disponível; 

 2- Notificação compulsória semanal: notificação compulsória realizada em até 7 (sete) dias, a 

partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo. 

 3- Notificação compulsória negativa: comunicação semanal realizada por responsável pelo 

estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não 

foi identificada nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de 

Notificação Compulsória. 

 4-  Agravo: qualquer dano à integridade física do indivíduo, provocado por circunstâncias 

nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões 

decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada. 

Sobre eles, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Somente os conceitos 2 e 3 estão corretos.  

b) Somente os conceitos 1, 2 e 3 estão corretos.  

c) Somente os conceitos 2, 3 e 4 estão corretos. 

d) Somente os conceitos 1, 2 e 4 estão corretos. 

e) Somente os conceitos 1 e 2 estão corretos.  

 

31) Ao se observarem os aspectos epidemiológicos relacionados à hanseníase, algumas estratégias 

estão 

descritas. Uma delas deve ser organizada em todos os níveis e propiciar o acompanhamento 

rotineiro das principais ações para eliminação da hanseníase enquanto problema de saúde 

pública e sua sustentabilidade. Essa definição corresponde à: 

a) Definição de caso 
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b) Descoberta de caso 

c) Notificação Compulsória 

d) Atualização de ações 

e) Vigilância Epidemiológica  

 

32) As cirurgias são classicamente categorizadas segundo o seu potencial de contaminação, com o 

objetivo de estimar a probabilidade de ocorrência de Infecção do Sítio Cirúrgico no momento 

pós operatório. Dentre as alternativas, assinale a que representa maior risco de infecção do sítio 

cirúrgico. 

 Cirurgia Aberta 

a) Cirurgia Limpa 

b) Cirurgia Potencialmente Contaminada 

c) Cirurgia Infectada 

d) Cirurgia por vídeo 

 

33) Histórico, diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, evolução e avaliação, são 

passos necessários para estabelecer: 

a) O processo de enfermagem 

b) A assistência de Enfermagem 

c) A teoria de enfermagem 

d) A bioética de enfermagem 

e) A visita domiciliar 

 

34) Uma criança internada há um mês em uma enfermaria de um hospital de referência materno 

infantil adquiriu escabiose, manifestada por lesões disseminadas pelo corpo acompanhadas de 

prurido intenso. Neste caso, constitui um dos cuidados de enfermagem: 

a) Controlar rigorosamente a ingesta e excreta de líquidos. 

b) Aplicar banho de permanganato de potássio nas lesões. 

c) Tratar todas as famílias que estejam ou não com coceira. 

d) Trocar as roupas pessoais e de cama uma vez na semana. 

e) Expor ao sol travesseiros e cobertores. 

 

35) Com relação à sonda nasogástrica, assinale a alternativa incorreta: 

a) O procedimento de passagem da sonda é estéril. 

b) A medida do tamanho da sonda nasogástrica a ser introduzida é obtida pela mediação da ponta do 

nariz, lóbulo da orelha até o processo xifoide. 

c) Na passagem da sonda nasogástrica, a luva a ser utilizada é de procedimento. 

d) A sondagem nasogástrica não é um procedimento estéril, mas é um procedimento limpo. 

e) Após injetar medicamentos é necessário lavar a sonda com água, para evitar obstrução da mesma. 

. 

36) A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública 
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devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante e que acomete, principalmente, a pele e 

os nervos periféricos. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que representa um sintoma 

que deve ser investigado pelo profissional de saúde ao receber um paciente com suspeita de 

hanseníase. 

a) Manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de 

sensibilidade. 

b) Micose que evolui para manchas hipocrômicas, hipercrômicas ou eritematosas, com sensibilidade 

sempre normal.  

c) Hipomelanose caracterizada por uma área esbranquiçada (alba) com descamação, localizada na 

face, tronco e membros superiores, com sensibilidade preservada.  

d) Manchas acrômicas ocasionadas pela ausência completa de melanócitos e frequentemente 

associada com outras doenças clínicas. 

e) Lesões que tendem a confluir formando placas extensas com história clínica de ferimentos, 

cicatrizes superficiais e pruridos. 

 

37) 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  

 

38) De acordo com os princípios fundamentais do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

analise as afirmativas abaixo. 

I. O profissional de enfermagem atua prioritariamente na prevenção e promoção da saúde em 

consonância com os preceitos éticos e legais. 

II. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, 

família e coletividade.  

III. A universalidade de acesso aos serviços de saúde é um princípio que deve ser defendido nas 

ações dos profissionais de enfermagem.  

Conforme análise, marque a alternativa correta.  

a) Somente a I está correta.  

b) Somente a II está correta. 
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c) Somente a III está correta.  

d) Somente II e III estão corretas. 

e) I, II, III estão corretas 

 

39) Constitui-se em um serviço de saúde mental aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde 

(SUS). É um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, 

psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifica a 

permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de 

vida. O serviço ao qual o enunciado se refere é 

a) A Residência Terapêutica. 

b) O Centro de Atenção Psicossocial. 

c) O Ambulatório de Saúde Mental. 

d) O Hospital Psiquiátrico. 

e) O Centro de Convivência 

 

40) A prevenção primária dos transtornos mentais envolve a redução da incidência da doença na 

comunidade, alterando os fatores causadores que possam representar perigo. As atividades 

diretas dos cuidados de enfermagem nessa área incluem as seguintes ações, EXCETO. 

a) Ensino sobre princípios de saúde mental. 

b) Atividades na comunidade, relacionadas à saúde mental. 

c) Trabalho com as famílias para o apoio aos seus membros. 

d) Efetivação de mudanças nas condições de vida, níveis de pobreza e educação. 

e) Oferta de opções de hospitalização parcial. 
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CARGO: ENFERMEIRO  

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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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 40 (quarenta) 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) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. Considerando também 

os refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 23 milhões necessita de assistência 

humanitária urgente. Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 
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3) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

  

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

6) (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 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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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.  

 

7) (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. 

 

8) (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 

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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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. 

 

9) (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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 
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3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

13) (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 boa 

 

14) (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. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: FARMACÊUTICO 

 

c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

16) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) Legítima defesa 

b) Igualdade jurídica 

c) Soberania popular 

d) Liberdade individual 

e) Desigualdade social 

 

17) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 
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20) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) Segundo a Lei n. 8.080/90, de 19/09/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, a 

proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências, analise as afirmativas abaixo. 

I. O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, 

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

direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. À iniciativa privada é vetada a 

participação no Sistema Único de Saúde. 

II. Saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, 

o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

III. A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; a execução de ações de 

vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica, estão incluídas entre os campos de atuação do SUS. 

IV. Compete à Direção Nacional do SUS participar na formulação e na implementação das 

políticas de controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; e relativas às 

condições e aos ambientes de trabalho. 
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V. A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é única, sendo exercida no âmbito da União, 

pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria 

de saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos Municípios, pela respectiva secretaria de saúde 

ou órgão equivalente. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

b) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 

c) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 

e) Todas estão corretas. 

 

22) Aprovada pela Comissão Intergestores e pelo Conselho Nacional de Saúde, a Política Nacional 

de Medicamentos tem como propósito "garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade 

destes produtos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados 

essenciais". Com esse intuito, suas principais diretrizes são o estabelecimento da relação de 

medicamentos essenciais, a __________________, o estímulo à produção de medicamentos e a 

sua regulamentação sanitária. 

a) Assistência básica. 

b) Reorientação da assistência farmacêutica. 

c) Orientação dos gestores. 

d) Saúde básica dos necessitados. 

e) Atenção Farmacêutica no SUS.  

 

23) Assinale a opção CORRETA de acordo com o Código de Ética da Profissão Farmacêutica. 

a) É vedado ao farmacêutico interagir com o profissional responsável pela prescrição, para garantir o 

sigilo e a segurança e não interferir na terapêutica farmacológica. 

b) É facultado ao farmacêutico anunciar produtos farmacêuticos e processos, ainda que isso possa 

eventualmente induzir o uso indiscriminado de medicamentos. 

c) A dimensão ética da profissão farmacêutica deve estar determinada, em todos os seus atos, em 

benefício do ser humano, da coletividade e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer 

natureza. 

d) Em casos excepcionais, é permitida a utilização do nome de farmacêutico por estabelecimento ou 

instituição ligados ao comércio de drogas, ainda que esse profissional não exerça formalmente essa 

função nesse estabelecimento ou nessa instituição. 

e) É vedado ao farmacêutico recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada sem 

condições dignas de trabalho ou que possam prejudicar o usuário, com direito a representação às 

autoridades sanitárias e profissionais 

 

24) Quanto ao acesso dos componentes da Assistência Farmacêutica, analise as assertivas abaixo: 
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I-Componente estratégico: acesso em unidades específicas, após notificação do caso e 

apresentação da receita médica.  

II- Componente básico: acesso nas unidades básicas de saúde dos municípios por meio da 

apresentação de receita médica.  

III- Componente especializado: o acesso está vinculado à abertura de processo administrativo, 

subordinado a Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da 

Saúde. 

 

É correto o que está afirmado em: 

a) Apenas em I. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I, II e III. 

e) Apenas em II. 

 

25) Em conformidade com a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica: Instruções Técnicas para 

sua Organização, são alguns dos objetivos do Planejamento da Assistência Farmacêutica: 

I. Possibilitar uma visão ampliada e melhor conhecimento dos problemas internos e 

externos.  

II. Estimular o improviso e o imediatismo da rotina. 

III. Comprometer o gerenciamento para objetivos e resultados. 

 

É correto o que está afirmado em: 

a) Somente o item I.  

b) Somente o item II.  

c) Somente os itens I e III. 

d) Somente os itens II e III.  

e) Todos os itens. 

 

26) O crescimento dos microrganismos, nos diferentes meios de cultura utilizados, fornece as 

primeiras informações para a sua identificação. Com relação aos meios de cultura, assinale a 

alternativa CORRETA. 

a) Ágar Thayer-Martin: meio rico e não seletivo, diferencial para a hemólise, nele crescem a maioria 

dos Gram negativos e Gram positivos, além de fungos filamentosos (bolores) e de leveduras, 

exceto algumas espécies de hemófilos e outros fastidiosos.  

b) Ágar MacConkey: meio seletivo para Gram negativo e diferencial para a utilização de lactose. O 

cristal violeta inibe o crescimento de microrganismos Gram positivos, especialmente enterococos 

e estafilococos.  

c) Ágar manitol hipertônico: é o meio recomendado para o teste rotineiro de suscetibilidade das 

bactérias. Tem uma composição bem definida de extratos de carne e de caseína, de sais, de cátions 

divalentes e de amido solúvel, que é necessária para a obtenção de resultados reprodutíveis dos 
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testes. 

d) Ágar sangue: é um meio seletivo usado para o isolamento de estafilococos. Consiste em caseína e 

de tecido animal, extrato de carne, manitol, sais e vermelho fenol. Estafilococos podem crescer na 

presença de concentrações elevadas de sais e S. aureus pode fermentar. 

e) Ágar Mueller-Hinton: é o meio para crescimento e isolamento de Neisseria sp. É constituído por 

sangue de carneiro desfibrinado, antibióticos e fatores de crescimento. 

 

27) Marque a alternativa CORRETA sobre as alterações qualitativas dos neutrófilos: 

a) Granulações toxicas: ocorrem pela exocitose de material fagocitado e do conteúdo de 

conglomerados de lisossomos. 

b) Bastonetes são neutrófilos segmentados maduros, comumente encontrados no sangue durante um 

processo infeccioso crônico.  

c) Hipersegmentação nuclear: também podem ser vistas no citoplasma de neutrófilos no decurso de 

infecções graves.  

d) Anomalia de Pelger-Huët: é um raríssimo defeito recessivo, devido a deficiência genética de 

carnitina. Os neutrófilos precursores têm gotas de lipídio no citoplasma, que se dissolvem e deixam 

vacúolos 

e) Células LE: são neutrófilos (ou monócitos) fagocitando restos nucleares de outras células 

(geralmente linfócitos), lisados por anticorpos antinucleares.  

 

28) Marque a alternativa na qual o parasito responsável por causar verminose intestinal é detectado 

pelo método de Graham. 

a) Enterobius vermicularis 

b) Ancylostoma braziliense.  

c) Ancylostoma duodenale.  

d) Necator americanos. 

e) Trichuris trichiura. 

 

29) Assinale a alternativa INCORRETA em relação à cólera: 

a) A cólera se manifesta pela perda maciça de líquido intestinal secundária à estimulação do sistema 

da adenilciclase das células do intestino delgado com produção de AMP cíclico.  

b) Se multiplica rapidamente no intestino humano produzindo uma potente toxina que provoca 

diarreia intensa. 

c) Cólera é uma doença causada pelo vibrião colérico. 

d) O V. cholerae é oxidase negativo. 

e) A cólera é produzida pelo vírus Vibrio cholerae, sendo que sua principal forma de transmissão é 

pela ingestão de água contaminada. 

 

30) Em relação aos anticoagulantes: 

I. O oxalato de potássio pode causar uma diluição variável do plasma devido ao transporte 

de água das células para o plasma.  
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II. O tubo cuja cor da tampa é cinza contém inibidor glicolítico da glicose e é utilizado na 

obtenção de amostras para a determinação da glicose.  

III. Para a coleta de soro não é utilizado nenhum anticoagulante.  

IV. Na coleta de sangue total para a determinação de carga viral do HCV é utilizado 

preferencialmente a heparina como anticoagulante. 

 

É correto o que está afirmado em: 

a) I e II.  

b) II e IV. 

c) III e IV. 

d) I, III e IV. 

e) I, II e III 

 

31) Sobre as vitaminas julgue os itens abaixo: 

I. O ácido Pantotênico é uma vitamina lipossolúvel.  

II. O escorbuto é uma doença causada pela falta de vitamina D. 

III. A vitamina B1 foi a primeira do complexo B a ser descoberta. A sua falta provoca o 

beribéri. 

IV. A carência de niacina provoca a doença do 3 “D”, composta por diarreia, demência e 

dermatite.  

V. A vitamina B6 é uma coenzima e interfere no metabolismo das proteínas, gorduras e 

triptofano. 

 

É correto o que está afirmado em: 

a) I, III, IV e V. 

b) I, II e IV. 

c) III, IV e V. 

d) II, IV e V. 

e) Todas estão corretas. 

 

32) As Boas Práticas de Manipulação em Farmácia (BPMF) estabelecem para as farmácias os 

requisitos mínimos para a aquisição e controle de qualidade da matéria-prima, armazenamento, 

manipulação, fracionamento, conservação, transporte e dispensação de preparações magistrais 

e oficinais. Qual dos requisitos descritos abaixo NÃO está em conformidade com a legislação 

sanitária vigente. 

a) A farmácia pode transformar especialidade farmacêutica, em caráter excepcional quando da 

indisponibilidade da matéria prima no mercado e ausência da especialidade na dose e concentração 

e ou forma farmacêutica compatíveis com as condições clínicas do paciente, de forma a adequá-la 

à prescrição. 

b) Os documentos normativos e os registros das preparações magistrais e oficinais são de propriedade 

exclusiva do paciente e médico prescritor e devem ser apresentados à autoridade sanitária, quando 
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solicitados.  

c) Não é permitido fazer alterações nas prescrições de medicamentos à base de substâncias incluídas 

nas listas constantes do Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle 

especial e nas suas atualizações. 

d) Todo o processo de manipulação deve ser documentado, com procedimentos escritos que definam 

a especificidade das operações e permitam o rastreamento dos produtos. 

e) Após a primeira inspeção sanitária para verificação do cumprimento das BPMF, com base nas 

exigências legais. Caso algum item necessário não esteja cumprido, Passa a ser tratado 

automaticamente como imprescindível na inspeção subsequente. 

 

33) Boas Práticas de Fabricação (BPF) é a parte do Gerenciamento da Qualidade que assegura que 

os produtos são produzidos e controlados em conformidade com os padrões de qualidade 

apropriados para o uso pretendido. Das afirmativas apresentadas abaixo em relação às BPFs, 

assinale a CORRETA. 

I. As Boas Práticas de Fabricação dizem respeito tanto à produção como ao controle de 

qualidade.  

II. Todos os processos de fabricação devem estar claramente definidos, sistematicamente 

revisados à luz da experiência, e demonstrar serem capazes de produzir medicamentos com a 

qualidade exigida e em conformidade com as suas especificações.  

III. As etapas críticas dos processos de fabricação, bem como quaisquer mudanças 

significativas, devem estar validadas.  

IV. Os registros, que demonstrem que todas as etapas exigidas pelos procedimentos e 

instruções definidos foram consideradas e que a quantidade e qualidade do produto estão 

conforme o previsto, devem ser realizados durante a fabricação.  

V. Quaisquer desvios significativos devem ser integralmente registrados e investigados com 

o objetivo de determinar a causa raiz e implementar as ações corretivas e preventivas 

apropriadas. 

a) Todas as afirmativas estão corretas.  

b) Todas as afirmativas estão incorretas.  

c) Apenas as afirmativas I e V estão incorretas.  

d) Apenas a afirmativa I está incorreta. 

e) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

 

34) O Anexo III da RDC n.º 67/2007 estabelece os requisitos mínimos exigidos para a manipulação 

de medicamentos à base de hormônios, antibióticos, citostáticos e substâncias sujeitas a controle 

especial. Segundo esse anexo, é CORRETO afirmar que: 

a) As farmácias devem possuir salas de manipulação dedicadas, dotadas cada uma com antecâmara, 

para a manipulação de hormônios, antibióticos e citostáticos, com sistemas de ar independentes e 

de eficiência comprovada. 

b) A farmácia deve realizar uma análise completa de formulação manipulada de cada uma das classes 

terapêuticas – antibióticos, hormônios e citostáticos – no mínimo uma amostra a cada seis meses. 
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c) O armazenamento dessas matérias-primas deve ser realizado na própria sala de manipulação 

dedicada a essas substâncias e sob guarda do farmacêutico. 

d) A pesagem dos hormônios, citostáticos e antibióticos deve ser efetuada em área adjacente à sala 

de manipulação dedicada a esses princípios ativos. 

e) As farmácias que mantêm filiais devem possuir laboratórios de manipulação funcionando em todas 

elas, não sendo permitidas em nenhuma hipótese centralizar a manipulação de determinados grupos 

de atividades em sua matriz.  

 

35) A absorção de um fármaco pode variar de modo significativo, dependendo da formulação do 

medicamento utilizado e da via de administração. Considerando-se a via de administração do 

fármaco, é CORRETO afirmar que: 

a) Via inalatória, utilizada no tratamento das crises asmáticas, proporciona rápido contato entre o 

fármaco e a grande área de troca das mucosas do trato respiratório e do epitélio pulmonar, porém 

com efeito de primeira passagem que diminui a eficiência desta via. 

b) Na administração sublingual, a absorção, a partir da cavidade oral, é dificultada pela baixa 

vascularização local. 

c) Fármacos administrados por via oral são absorvidos tão rapidamente quanto os administrados por 

via inalatória. Por esse motivo esta é a via de eleição na terapêutica.  

d) Uma das vantagens da via retal, em relação à via de administração oral, é evitar a destruição do 

medicamento por enzimas digestivas e/ou pelo baixo pH do estômago. 

e) Não é uma vantagem do uso de medicamentos pela via tópica  evitar o efeito de primeira passagem 

sofrido pelos fármacos, uma vez que esse podem causar alergias e irritações. 

 

36) A classe de antimicrobianos das tetraciclinas não são indicadas para crianças, pois esses 

fármacos: 

a) Interferem na formação da cartilagem, podendo causar ruptura dos tendões. 

b) Depositam-se nos tecidos em calcificação, como dentes e ossos. 

c) Podem acarretar lesões renais leves e graves, além de necrose tubular aguda.  

d) Podem causar anemia aplástica e agranulocitose. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

37) Sobre a Portaria n. 344 de 12 de maio de 1998 - que aprova o Regulamento Técnico sobre 

substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, verifique as assertivas e assinale a 

CORRETA. 

a) A Notificação de Receita não será exigida para pacientes internados nos estabelecimentos 

hospitalares, médico ou veterinário, oficiais ou particulares. Ademais, não sendo necessária a 

dispensação mediante receita ou outro documento equivalente. 

b) As vendas de medicamentos a base da substância Misoprostol constante da lista "C1" (outras 

substâncias sujeitas a controle especial) deste Regulamento Técnico, ficarão abertas a 

estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados e credenciados junto à autoridade sanitária 

competente, farmácias e drogarias, farmácias-escolas e unidades de saúde que contenham equipes 
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de ESF.  

c) O estoque das substâncias da lista "C3" (imunossupressoras) e do medicamento Talidomida ficará 

com caráter ilimitado aos Programas Especiais do Sistema Único de Saúde e farmácias de 

manipulação.  

d) Estão permitidas a partir de janeiro de 2020 a prescrição e o aviamento de fórmulas contendo 

associação medicamentosa de substâncias anorexígenas constantes das listas deste Regulamento 

Técnico e de suas atualizações, quando associadas entre si ou com ansiolíticos, diuréticos, 

hormônios ou extratos hormonais e laxantes, bem como quaisquer outras substâncias com ação 

medicamentosa. 

e) Receita é a prescrição escrita de medicamento, contendo orientação de uso para o paciente, 

efetuada por profissional legalmente habilitado, quer seja de formulação magistral ou de produto 

industrializado.  

 

38) Com relação à transmissão química e à ação de fármacos no sistema nervoso central, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

I. Muitos dos fármacos neuroativos atualmente disponíveis são relativamente inespecíficos, 

afetando vários alvos diferentes, sendo os principais os receptores, os canais iônicos e os 

transportadores.  

II. O GABA é o principal transmissor inibitório no cérebro. Os hipnosedativos 

benzodiazepínicos interagem com os receptores GABA, sendo agonistas gabaérgicos.  

III. Os fármacos psicotrópicos que atuam parcial ou principalmente na transmissão 

noradrenérgica no sistema nervoso central incluem antidepressivos, cocaína e anfetamina.  

IV. O fármaco fluoxetina, usado no tratamento da depressão, é inibidor seletivo da captura 

de serotonina. 

 

É correto o que está afirmado em: 

a) Apenas I, II e IV estão corretas.  

b) Apenas II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas.  

d) Apenas I, II e III estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

39) A Síndrome Metabólica (SM) pode ser definida como um grupo de fatores de risco inter-

relacionados, de origem metabólica, que diretamente contribuem para o desenvolvimento de 

doença cardiovascular e/ou diabetes mellitus (DM) do tipo 2. Esses fatores incluem pressão 

arterial alterada, altas taxas de glicose no sangue, elevado nível de triglicerídeos, baixo nível de 

lipoproteína de alta densidade (HDL) e obesidade. Algumas medidas não-medicamentosas são 

indicadas para controle do peso corporal e da glicemia, porém, quando os pacientes com 

hiperglicemia não respondem ou deixam de responder adequadamente às medidas não-

medicamentosas, devem ser inseridos um ou mais agentes antidiabéticos, com a finalidade de 

controlar a glicemia e promover a queda da hemoglobina glicada. Sobre os agentes 
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antidiabéticos utilizados no tratamento medicamentoso do DM relacionado à SM, é CORRETO 

afirmar que: 

a) A metformina, quando utilizada em monoterapia e de forma correta pelo paciente, não está 

relacionada como o aparecimento de hipoglicemia, sendo uma escolha segura para o início do 

tratamento. 

b) A pioglitazona é um secretagogo de insulina que desenvolve uma ação hipoglicemiante mais 

prolongada que as tiazolidinedionas.  

c) No período do DM tipo 2 quando ocorre diminuição de secreção de insulina, é correta a indicação 

da acarbose apenas em monoterapia.  

d) Não é indicada a combinação de insulina de depósito (Neutral Protamine Hagedorn – NPH) com 

medicamentos antidiabéticos orais em nenhuma situação.  

e) No período inicial do DM tipo 2, caracterizado por obesidade com insulino-resistência, a melhor 

indicação são os fármacos do grupo das sulfoniluréias, como glibenclamida e glipizida.  

 

40) Em relação aos anti-hipertensivos listados na RENAME, pode-se afirmar que: 

a) O verapamil, por inibir o influxo de cálcio na célula muscular lisa, determina a observação de tosse 

seca no início do tratamento. 

b) Captopril e enalapril inibem a enzima conversora da angiotensina, levando a maior formação de 

angiotensina II, potente vasodilatador. 

c) A espironolactona não é muito utilizada em associação a outros diuréticos devido a sua elevada 

propriedade hipotensora. 

d) A hidroclorotiazida atua no túbulo contorcido distal causando natriurese, com perda de íons Cl- e 

K+ na urina.  

e) A losartana atua por meio da retroalimentação negativa dos receptores alfa-1 adrenérgicos, o que 

resulta em vasodilatação e redução da pressão arterial periférica. 
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CARGO: FARMACÊUTICO  

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 

 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 

36 

37 

38 

39 

40 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS E OBRAS 

 

Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 40 (quarenta) 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) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. Considerando também 

os refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 23 milhões necessita de assistência 

humanitária urgente. Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 
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3) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

  

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

6) (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 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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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.  

 

7) (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. 

 

8) (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 

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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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. 

 

9) (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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 
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3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

13) (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 boa 

 

14) (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. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

16) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) Legítima defesa 

b) Igualdade jurídica 

c) Soberania popular 

d) Liberdade individual 

e) Desigualdade social 

 

17) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS E OBRAS 

 

III. autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 
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20) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) (2016-Objetiva Concursos-Adaptada)De acordo com a Lei nº 5.172/66 - Código Tributário 

Nacional, via de regra, a instituição, majoração, redução ou extinção de tributos somente poderá 

ocorrer por: 

a) Lei.  

b) Decretos. 

c) Resoluções.  

d) Convenções internacionais. 

e) Ofícios.  

.  

22) (2016-Objetiva Concursos-Adaptada)Segundo a Lei nº 8.137/90, constitui crime contra a ordem 

tributária, entre outros:  

I - Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra 

fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.  

II - Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou 

cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.  
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III - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem 

sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.  

 

Estão CORRETOS:  

a) Somente os itens I e II.  

b) Somente os itens I e III. 

c) Somente os itens II e III.  

d) Somente o item III.  

e) Todos os itens. 

 

23) (2015- UEPB-Adaptada)A NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção, trouxe um grande benefício aos trabalhadores da construção civil. Esta Norma 

Regulamentadora - NR estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de 

organização e tem como objetivos claros:  

a) A implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos 

apenas no meio ambiente. 

b) A implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas 

condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção.  

c) A implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança de leis trabalhistas 

para os funcionários da indústria da construção.  

d) A implementação do controle, por parte dos empresários, das atividades dos funcionários da 

empresa.  

e) O fortalecimento da capacidade produtiva por parte do controle da poluição nos ambientes de 

trabalho. 

 

24) (2015- UEPB-Adaptada) Assinale a alternativa que indica o significado da sigla PCMAT:  

a) Programa de Características e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.  

b) Programa de Controle e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.  

c) Programa de Controle e Meio Ambiente de Trabalho nas Instituições de Construção. 

d) Programa de Controle do Ministério da Construção Civil.  

e) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

 

25) (2015- UEPB-Adaptada)Em um projeto arquitetônico que será apresentado à prefeitura para a 

liberação do Habite-se, é necessário que ele possua alguns desenhos básicos. Assinale a 

alternativa que apresenta corretamente os desenhos básicos necessários para que o proprietário 

dê entrada na prefeitura.  

a) Planta de Situação, Planta de locação, Planta alta, Planta de corte, Plantas em 3D.  

b) Planta de Situação, Planta de locação, Planta alta, Planta de corte, Planta de fachadas. 

c) Planta de Situação, Planta de locação, Planta baixa, Planta de corte, Planta de fachadas.  

d) Planta de Situação, Planta de áreas verdes, Planta alta, Planta de corte, Planta de fachadas.  

e) Planta de Atuação, Planta de locação, Planta baixa, Planta de corte, Planta de fachadas. 
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26) (2012. UPA)Nos termos do artigo 150 da Constituição Federal de 1988, sem prejuízo de outras 

garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, instituir impostos sobre:  

a) Atividades de bares e restaurantes.  

b) Atividades industriais.  

c) c)Templos de qualquer culto.  

d) Serviços de qualquer natureza ofertados por pessoas jurídicas de direito privado. 

e) Atividades comerciais.  

 

27) (2012. UPA-Adaptado)A instituição de impostos sobre produtos industrializados, sobre 

propriedade predial e territorial urbana e sobre a propriedade de veículos automotores, compete 

respectivamente: 

a) Aos Municípios, aos Estados e à União.  

b) À União, aos Municípios e aos Estados. 

c) À União, aos Estados e aos Municípios.  

d) Aos Estados, aos Municípios e à União. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

28) (2012. UPA)Nos termos do artigo 153 da Constituição Federal de 1988, a instituição do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) é de responsabilidade da União. Sobre o IPI é correto 

afirmar que ele:  

a) Incidirá sobre todo e qualquer produto industrializado, inclusive aqueles destinados ao exterior.  

b) Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao consumo interno. 

c) Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.  

d) Incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior, de forma diferenciada. 

e) Incidirá sobre todo e qualquer produto industrializado, exceto aqueles transportados entre estados 

do Brasil.  

 

29) (2012. UPA) Segundo a Norma Técnica de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 9050), o bem 

público ou privado, de utilidade pública, destinado à prestação de serviços necessários ao 

funcionamento da cidade, implantado mediante autorização do poder público, em espaço 

público ou privado, é denominado de:  

a) Calçada rebaixada. 

b) Equipamento urbano.  

c) Espaço acessível.  

d) Linha guia. 

e) Marco municipal.  

 

30) (2012. UPA) De acordo com a Norma Técnica de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 9050), os 
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pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que 

não provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê). 

De acordo com a mesma Norma, admite-se inclinação transversal da superfície até 2% para 

pisos internos e 3% para pisos externos e inclinação longitudinal máxima de:  

a) 20%  

b) 12%  

c) 5%  

d) 32% 

e) 8% 

 

31) (2012. UPA) Com a Constituição da República de 1988, a instituição do imposto sobre a 

transmissão de bens imóveis inter vivos passou a ser de inteira responsabilidade:  

a) Do município. 

b) Da União.  

c) Do Legislativo Estadual.  

d) Do Estado. 

e) Da câmara de vereadores.  

 

32) (2012. UPA)Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada (CTN, art. 3º). De acordo com o artigo 145 da 

Constituição Federal de 1988, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

instituir os seguintes tributos:  

a) Impostos, taxas e contribuições de melhoria.  

b) Impostos, taxas e encargos trabalhistas.  

c) Impostos, taxas e multas.  

d) Impostos, aluguéis e contribuições de melhoria. 

e) Taxas, emolumentos e encargos trabalhistas.  

 

33) (2020. Alternative Concursos)De acordo com Código Tributário do Município de Nova 

Itaberaba (Lei nº 354, de 15 de dezembro de 1998), quanto ao crédito tributário, indique (V) 

para Verdadeiro e (F) para Falso, e em seguida indique a sequência correta:  

(___) O crédito tributário decorre da obrigação acessória e tem a mesma natureza desta. 

(___) As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as 

garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a 

obrigação tributária que lhe deu origem.  

(___) Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: a isenção e a anistia. 

(___) A exclusão do crédito tributário dispensa o cumprimento das obrigações acessórias 

dependentes da obrigação principal.  

(___) Extinguem o crédito tributário: o pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a 

prescrição e a decadência, a conversão do depósito em renda, o pagamento antecipado e a 
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homologação do lançamento, a consignação em pagamento, quando julgada procedente, a 

decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que 

não possa ser objeto de ação anulatória, e a decisão judicial passada em julgado.  

 

Indique a sequência CORRETA: 

a) V, F, V, V, F  

b) F, F, F, F, V  

c) F, V, F, F, V  

d) F, V, V, F, F  

e) V, V, F, V, F 

 

34) (2020. Alternative Concursos)Quanto ao Código de Edificações e Zoneamento Municipal de 

Nova Itaberaba (Lei nº 1194/2018 de 05 de junho de 2018) é incorreto afirmar que:  

a) Os pavimentos - elementos estruturais ou não, que separam horizontalmente os andares da 

edificação - de qualquer tipo, deverão obedecer os índices técnicos de resistência ao fogo, 

isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência e impermeabilidade, 

adequados as finalidades dos compartimentos.  

b) As valas e barrancos resultantes de escavações ou movimento de terra, com desnível superior a 

2,00m (dois metros), deverão ser escorados por tábuas, pranchas ou sistema similar e apoiados por 

elementos dispostos e dimensionados conforme exigir o desnível e a natureza do terreno, de acordo 

com as Normas Técnicas Oficiais.  

c) As paredes externas e as que separam unidades autônomas de uma edificação, deverão obedecer 

as Normas Técnicas sobre resistência ao fogo, isolamento térmico e isolamento acústico. Quanto 

a impermeabilidade, deverão ser no mínimo equivalentes a uma parede de alvenaria de blocos de 

barro maciço, revestida com argamassa de cal e areia.  

d) Os entrepisos das edificações serão incombustíveis tolerando-se entrepisos de madeira em 

edificações até 2 (dois) pavimentos, constituindo uma única moradia, exceto nos compartimentos 

cujos pisos devam ser impermeabilizados, conforme Normas do Corpo de Bombeiros.  

e) As coberturas deverão ser completamente independentes das edificações vizinhas já existentes e 

sofrer interrupções na linha de divisa. 

 

35) (2020. Alternative Concursos)Assinale as afirmativas corretas quanto ao Código de Edificações 

e Zoneamento Municipal de Nova Itaberaba (Lei nº 1194/2018 de 05 de junho de 2018) e em 

seguida indique a alternativa correspondente:   

I. A instalação de vitrines e mostruários só será permitida quando não prejudicarem a ventilação 

e iluminação dos compartimentos aos quais estiverem integradas e não perturbarem a circulação 

do público.  

II. Os anúncios, letreiros ou painéis decorativos integrantes das edificações deverão obedecer 

além das exigências do Código de Posturas, o seguinte: Quando colocados em marquises, não 

prejudicar a iluminação ou ventilação dos compartimentos fronteiriços; Prejudicar a 

visibilidade pública; perturbar, quando luminoso, o sossego de prédios residenciais vizinhos; 
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Não atentar contra a segurança pública; Não interferir com a sinalização do tráfego; Não 

interferir com a visão de monumentos históricos ou artísticos e locais de interesses paisagístico. 

III. Todas edificações, à exceção das residenciais unifamiliares e multifamiliares até 4 

pavimentos, deverão oferecer condições de acesso aos deficientes físicos, em cadeira de rodas ou 

com aparelhos ortopédicos. Em residência com apenas um dormitório, este não poderá possuir 

vão de iluminação e ventilação voltado para o lado sul, se esse for o único vão.  

IV. Em residência com apenas um dormitório, este não poderá possuir vão de iluminação e 

ventilação voltado para o lado sul, se esse for o único vão.  

V. Edificações nas quais se desenvolva mais de uma atividade, de uma ou mais categorias 

funcionais, deverão satisfazer os requisitos próprios de apenas uma atividade.  

Estão corretas as alternativas: 

a) I, II, e III. 

b) IV e V apenas. 

c) I, III, IV e V.  

d) I, III, IV. 

e) I e III apenas. 

 

36) (2020. FEPESE-Adaptada) É correto afirmar sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer 

Natureza: 

a) Ocorrerá o fato gerador do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza quando a exportação de 

serviço para o exterior não estiver submetida ao Imposto de Exportação.  

b) São imunes ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza os serviços públicos explorados 

economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço 

ou pedágio pelo usuário final do serviço.  

c) A denominação conferida ao serviço prestado é imprescindível para a ocorrência do fato gerador 

do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza.  

d) O fato gerador do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza é a prestação de serviços 

considerados como atividade preponderante do prestador.  

e) O Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza incide sobre o serviço proveniente do exterior ou 

cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 

.  

37) (2020. FEPESE-Adaptada) De acordo com a Lei Estadual 7.721, de 1989, assinale a alternativa 

que indica corretamente o percentual que será distribuido, em partes iguais, a todos os 

Municípios catarinenses, do produto da arrecadação do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços.  

a) 10%  

b) 15%  

c) 25%  

d) 85%  

e) 90% 
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38) (2020. FEPESE-Adaptada)De acordo com o Código Tributário do município de Nova Itaberaba, 

o termo de inscrição em dívida ativa deverá conter:  

1. O número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor 

da dívida.  

2. A data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa.  

3. O valor dos juros, dos encargos e do crédito tributário atualizado.  

4. A origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. 

 

Assinale a alternativa que indica todos os itens corretos.  

a) São corretos apenas os itens 1 e 3. 

b) São corretos apenas os itens 2 e 4. 

c) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.  

d) São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.  

e) São corretos os itens 1, 2, 3 e 4. 

 

39) (2020- FEPESE-Adaptada)Assinale a alternativa correta de acordo com o procedimento 

administrativo previsto no Código Tributário do município de Nova Itaberaba.  

a) Os prazos fixados na legislação tributária serão contínuos, contados em dias úteis, excluindo-se na 

sua contagem o dia de início.  

b) A legislação tributária poderá fixar prazos em dias ou a data certa para o pagamento das obrigações 

tributárias.  

c) Os prazos fixados na legislação tributária terão início no primeiro dia subsequente ao que o 

contribuinte tiver ciência do ato administrativo praticado.  

d) O prazo final previsto na legislação tributária será transferido ou antecipado para o primeiro dia 

útil anterior ao fixado, quando o seu vencimento ocorrer em sábado, domingo ou feriado.  

e) A critério da autoridade tributária, os prazos fixados na legislação poderão ser renunciados, 

prorrogados, antecipados ou interrompidos. 

 

40) De acordo com o Código Tributário do município de Nova Itaberaba, a obrigação tributária 

compreende as seguintes modalidades: 

I - Obrigação tributária principal; 

II - Obrigação tributária especial; 

III - Obrigação tributária acessória; 

IV - Obrigação tributária secundária. 

 

Está correto o que se a firma em: 

a) Somente I e II;  

b) Somente I e III; 

c) Somente II e IV; 

d) Somente III e IV; 

e) Somente I, II e III. 
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CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS E OBRAS  

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 
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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 40 (quarenta) 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) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. Considerando também 

os refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 23 milhões necessita de assistência 

humanitária urgente. Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 
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3) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

  

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

6) (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 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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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.  

 

7) (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. 

 

8) (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 

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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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. 

 

9) (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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 
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3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

13) (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 boa 

 

14) (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. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

16) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) Legítima defesa 

b) Igualdade jurídica 

c) Soberania popular 

d) Liberdade individual 

e) Desigualdade social 

 

17) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 
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20) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) Um paciente de 60 anos, sexo masculino chega ao hospital com tosse produtiva e febre, é 

diagnosticado com pneumonia e internado para tratamento clínico. No 4º dia de internação, 

durante o atendimento, o fisioterapeuta encontra o paciente com rebaixamento do nível de 

consciência (Glasgow 12), taquipneico e hipotenso. A gasometria do paciente apresentou os 

seguintes parâmetros: pH=7,20; PCO2=35mmHg; HCO3=15mEq; BE=-9; PO2=65mmHg. Em 

relação à condição do paciente e à gasometria apresentada, avalie as afirmações abaixo. 

I. A gasometria evidencia uma alcalose metabólica, sendo compensada por uma acidose 

respiratória.  

II. O rebaixamento de nível de consciência, a taquipneia e a hipotensão são sinais, que segundo 

a escala do qSOFA, indicam a suspeita de sepse, a qual deve ser observada pelo 

fisioterapeuta, para posterior abertura de protocolo de sepse pelo médico assistente. 

III. A gasometria apresentada pelo paciente mostra uma acidose respiratória descompensada e 

uma hiperóxia.  

IV. A gasometria evidencia uma acidose metabólica e uma hipóxia leve.  

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) I, III e IV. 
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c) I e IV. 

d) II e IV. 

e) III e IV. 

 

22) Paciente feminina, 62 anos, histórico de oncológico, realizou quadrantectomia lateral à esquerda 

e linfadenectomia axilar total, realizou quimioterapia e radioterapia há 4 anos, e foi 

encaminhada ao serviço de fisioterapia para reabilitação. Ao diagnóstico cinético-funcional a 

paciente apresentou dor (EVA = 8) à palpação do complexo do ombro esquerdo e região de 

cervical com pontos de tensão (trigger points) em toda a sua extensão, limitação da amplitude de 

movimento (ADM) e de força muscular diminuta, principalmente para os movimentos de 

abdução e flexão do membro e linfedema grau II segundo Foldi, na extensão do membro 

homolateral à cirurgia. Diante do exposto, analise as afirmações a seguir de acordo com os 

objetivos e condutas do tratamento fisioterapêutico. 

I. Para diminuição do quadro álgico estão indicados a utilização da TENS convencional e o 

Laser 904nm. 

II. Com o objetivo de diminuir o linfedema é recomendado o uso do Laser 660 nm, pontual, 

e a linfoterapia. 

III. Tanto para ganho de ADM e força muscular a cinesioterapia está indicada, assim com a 

drenagem linfática manual para redução do linfedema. 

IV. O uso do linfotaping é contra-indicado pois não há evidencias de sua aplicabilidade e os 

resultados apresentados até o momento mostram exposição de risco ao paciente. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I e III. 

b) I, II e III. 

c) I, II e IV. 

d) I, III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

23) Paciente masculino, 63 anos, praticante de esporte amador em finais de semana, hipertenso 

crônico controlado, com sintomas de perda de capacidade e fadiga progressiva para exercícios 

vigorosos procurou serviço médico cardiologista que em sua avalição considerou a necessidade 

de exames complementares como ECG e ecocardiograma. Após o fechamento do diagnóstico 
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clínico de IC hipertrófica com distúrbio do tipo relaxamento reduzido (Concêntrica), este 

paciente foi encaminhado ao serviço de fisioterapia.  

Neste sentido, analise as alternativas abaixo: 

I-A exigência cardíaca para o exercício irá resultar em uma redução significativa do DC, 

considerando que há uma redução do VDF e possivelmente do VS, pode-se afirmar que a FC 

deverá ter uma redução abaixo das condições normais para a mesma intensidade de exercício, 

por vezes ficando abaixo da  FC de repouso estimada ou não sendo suficiente para garantir as 

demandas metabólicas e por este motivo a fadiga precoce é um marcador sintomatológico 

importante. 

II-Nestas condições sabe-se que exigência sistêmica e o aumento de força contrátil do coração 

promoverá uma maior Fej, porém esta condição não garante que o VS seja necessariamente 

suficiente. 

III-O exercício de alta intensidade e com recrutamento alternado de cargas, gerando constante 

adaptação da frequência cardíaca poderá trazer benefícios a este paciente, considerando este 

paciente necessita de fortalecimento do miocárdio para que sua função cardíaca seja melhorada. 

IV-A IC concêntrica tem por característica o aumento global do volume da câmara cardíaca 

esquerda associada ao aumento trófico da espessura da parede cardíaca, tendo como 

consequência compensatória o aumento da FC e pode ser considerada resultado crônico da HAS, 

que quando não tratada pode levar a progressão da doença e até a morte.  

V-Considerando a idade e hábitos de vida do paciente pode-se compreender que a causa do 

desenvolvimento desta condição de DCV pode estar associada ao aumento progressivo da RVP 

pela arteriosclerose, necessitando de maior esforço ventricular esquerdo. A fisioterapia tem por 

objetivo readaptar o sistema vascular quanto a motricidade dos vasos para melhor adequação 

da PAS aos esforços e diminuir assim a sobrecarga cardíaca. 

 

Considerando as alternativas supracitadas, é correto apenas o que se afirma em: 

a) I e III. 

b) II e V. 

c) II e IV. 

d) I, II e IV. 

e) I, II, III e IV. 
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24) A escoliose é uma alteração comum em crianças com paralisia cerebral, em alguns casos esta 

deformação se dá pela persistência de um reflexo que é testado virando a cabeça da criança para 

o lado, seus membros (superior e inferior) homolaterais se estendem e os contralaterais se fletem.  

O reflexo descrito acima é o: 

a) RTCS (reflexo tônico cervical simétrico). 

b) RTL (reflexo tônico labiríntico). 

c) RTCA (reflexo tônico cervical assimétrico). 

d) RM (reflexo de Moro). 

e) RB (reflexo de Babinski). 

 

25) Os nervos cranianos contêm fibras sensitivas e/ou motoras que emergem dos forames ou fissuras 

cranianas. São em número de 12 pares, identificados de I a XII. O Nervo Facial (NC VII) possui 

importante função motora e sensitiva da face, assim como participa na inervação 

parassimpática. Entre outros sinais, uma lesão periférica próxima à origem desse nervo fará com 

que o paciente apresente quadro clínico de: 

a) Paralisia motora dos músculos faciais das partes superiores e inferiores no lado ipsilateral da lesão 

e perda do paladar nos dois terços anteriores da língua; 

b) Paralisia motora dos músculos faciais da parte inferior do lado ipsilateral da lesão e incapacidade 

de olhar para baixo quando o olho é aduzido; 

c) Paralisia motora dos músculos faciais da parte superior do lado contralateral da lesão e perda da 

audição unilateral progressiva;  

d) Paralisia motora dos músculos faciais das partes superiores e inferiores no lado contralateral da 

lesão, acompanhada de ptose e pupila dilatada; 

e) Paralisia motora dos músculos faciais das partes superiores e inferiores no lado ipsilateral da lesão 

e disfagia. 

 

26) Com relação a impedância cutânea, os aparelhos de termoterapia são indicados usar em que 

momento da sessão fisioterápica? 

a) No término da sessão para promover relaxamento muscular. 

b) Junto de outros aparelhos para facilitar a passagem do calor. 

c) Se for o infravermelho poderá ser alternado com a crioterapia. 

d) Seja aparelho de calor superficial ou profundo é indicado antes dos outros aparelhos por reduzir a 

impedância cutânea. 
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e) Se for um aparelho de calor profundo, poderá ser utilizado com uma toalha úmida para favorecer 

a penetração. 

 

27) O efeito piezoelétrico ou propriedade de piezoeletricidade, corresponde a qual aparelho de 

eletrotermofototerapia? 

a) TENS. 

b) Interferencial. 

c) Ultrassom. 

d) Laser. 

e) Ondas Curtas. 

 

28) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) foi elaborada pelo 

Ministério da Saúde em 2004, e incorpora, em um enfoque de gênero, a integralidade e a 

promoção da saúde como princípios norteadores e busca consolidar os avanços no campo dos 

direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento 

reprodutivo, na atenção ao abortamento inseguro e aos casos de violência doméstica e sexual. 

Além disso, amplia as ações para grupos historicamente alijados das políticas públicas, nas suas 

especificidades e necessidades. Referente à esse programa governamental, não está inserido 

como objetivo: 

a) Promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao 

abortamento em condições inseguras, para mulheres e adolescentes. 

b) Promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual. 

c) reduzir a morbimortalidade por câncer de mama e de útero na população feminina. 

d) Implantar e implementar a atenção à saúde nas mulheres no climatério, com enfoque na 

Incontinência Urinária. 

e) Promover a atenção à saúde das mulheres negras, lésbicas, trabalhadoras do campo e de 

assentamentos. 

 

 

29) Consta no Código de Ética de Deontologia da Fisioterapia (CEDF), no capítulo II (do exercício 

profissional), Artigo 7º, item VIII – “manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 

conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do 

pessoal sob sua direção”. Diante de um paciente, que lhe relata confidencialmente o que ocorreu 

com ele, para estar requerendo fisioterapia, pede para que esse fato não seja revelado a ninguém. 

Com base nos preceitos bioéticos e ética profissional, avalie as afirmações a seguir no que 

acredita ser seu dever manter sigilo absoluto sobre o assunto. 

 

I. Só seria permitido quebrar o sigilo se houvesse um imperativo categórico de consciência moral 

para fazê-lo, ou se as circunstâncias indicassem uma necessidade inevitável para tal. 

II. É dever absoluto manter o sigilo, pois a confidencialidade, o sigilo e a fidelidade devem ser 

mantidas no relacionamento fisioterapeuta – paciente. 

III. Não é dever absoluto, já que revelar essas informações a outras pessoas não irá alterar ou 

prejudicar o quadro de saúde do paciente. 

IV. Não é dever absoluto, pois as informações da saúde do paciente estão relatadas no 

prontuário, o qual outros profissionais de saúde podem ter acesso ao documento. 
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Está correto apenas o que se afirma em: 

a) III. 

b) I e II. 

c) III e IV. 

d) I, II e IV. 

e) I, III e IV. 

 

30) A presença ou não da Incontinência Urinária (IU) após o tratamento cirúrgico do câncer de 

próstata vai depender do tipo da cirurgia, da idade do paciente e do estadiamento do tumor. 

Mesmo sendo considerada a fisioterapia a 1ª linha de tratamento para a IU, segundo a Sociedade 

Internacional de Continência (ICS), a avaliação minuciosa do paciente é de extrema importância 

para o sucesso do tratamento. Com relação à avaliação e tratamento fisioterapêutico, avalie as 

asserções a seguir. 

I. Além do exame físico dos músculos do assoalho pélvico, o exame Urodinâmico se faz 

necessário para confirmar ou não a hiperatividade do detrusor e/ou a deficiência 

esfincteriana da uretra, a fim de orientar a melhor conduta de tratamento. 

II. Pacientes prostatectomizados que fizeram tratamento adjuvante com radioterapia, 

provavelmente apresentarão um quadro de IU mais severa, porém a utilização de 

eletrodos endoanais dependerá da sensibilidade do paciente. 

III. Em pacientes com estenose total da uretra, a fisioterapia não está indicada, devendo este 

paciente ser submetido à uma nova avaliação da equipe interdisciplinar. 

IV. No caso de uma IU de urgência poderiam ser utilizados a eletroestimulação endoanal com 

F = 30 Hz, os exercícios de Kegel e a eletroestimulação do nervo tibial posterior com F = 

10 Hz. 

 

Está correto apenas o se afirma em 

a) IV. 

b) II e IV. 

c) I, II e III. 

d) I, II e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

31) A estimulação do nervo tibial posterior tem surgido na literatura como uma das formas 

inovadoras e eficazes para a bexiga hiperativa, tanto em pacientes neurológicos como em 

crianças. Referente ao tema, avalie as assertivas a seguir. 

I. O nervo tibial posterior é um nervo misto, contendo fibras motoras e sensoriais, saindo 

das raízes nervosas L4, L5, S1 a S3, compartilhando as mesmas raízes que inervam a 

bexiga. Consequentemente, a estimulação direta desse nervo deve inibir os aferentes S2-

S3, suprimindo a atividade da bexiga. 

II. O efeito da eletroestimulação transcutânea seria por meio do impulso elétrico gerado pela 

corrente que seria conduzido de forma retrógrada através do nervo tibial posterior até o 

plexo hipogástrico e, a partir deste até o detrusor, diminuindo suas contrações. 

III. A frequência miccional aumentada e a noctúria geralmente acompanham o sintoma de 

urgência e são definidos respectivamente como, a queixa de apresentar repetidas micções 

durante o dia e acordar à noite uma ou mais vezes para urinar. 
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IV. A frequência considerada ideal é a de 10 Hz, com corrente bipolar e sua colocação com o 

eletrodo negativo sobre o maléolo medial e o positivo alguns centímetros para cima. 

Está correto apenas o que afirma em: 

a) I. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

32) Acerca dos sintomas das disfunções urinárias nos pacientes neurológicos, assinale V (verdadeiro) 

ou F (falso). 

(      ) Os comprometimentos suprapontinos geralmente resultam em hipoatividade do detrusor 

e atividade normal ou aumentada do esfíncter uretral. 

(      ) A micção normal exige ação coordenada do SNC e do SNP, e a interrupção dessa ação por 

lesão ou doença pode levar à bexiga neurogênica. 

(      ) Os comprometimentos supra e infrassacrais podem ser opostos, sendo que, no primeiro, 

normalmente há hiperatividade do detrusor e do esfíncter, enquanto, no segundo, há 

hipoatividade. 

(      ) A etiologia e a fisiopatologia subjacentes às disfunções neurogênicas do trato urinário 

inferior (TUI) são as principais responsáveis pelos diferentes perfis de risco para a deterioração 

do trato urinário superior (TUS) e TUI. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

a) F, V, V, F. 

b) F, V, V, V. 

c) V, F, V, F. 

d) F, F, F, F. 

e) V, V, V, V. 

 

33) Dentre as 15 especialidades da Fisioterapia, percebe-se que este profissional está inserido em 

todas as áreas da saúde e deve fazer parte das equipes multiprofissionais e, se possível, de forma 

interdisciplinar, atuando nas 3 formas de prevenção. Assinale a alternativa que corresponde, 

respectivamente, à 1ª especialidade e a última que foram reconhecidas pelo COFFITO. (1,0) 

a) Neurofuncional e Gerontologia. 

b) Traumato-ortopédica e Fisioterapia do Trabalho. 

c) Neurofuncional e Perícia Judicial. 

d) Traumato-ortopédica e Oncologia. 

e) Neurofuncional e Home Care. 

 

34) O exame postural é fundamental dentro do exame clínico fisioterapêutico pois proporciona 
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informações essenciais no processo diagnóstico. Não há consenso na literatura quanto ao melhor 

método de avaliação postural e de quais medidas são mais fidedignas, porém exige do 

profissional um olhar minucioso e atento às possíveis alterações. Referente aos joelhos, qual é a 

melhor posição para a avaliação de hiperextensão?  

a) Vista posterior. 

b) Vista anterior. 

c) Vista lateral. 

d) Durante a marcha. 

e) Vista anterior e posterior. 

 

35) Em relação ao exame físico ortopédico e traumatológico, avalie as afirmações a seguir.  

I. No exame da ADM, a mobilidade articular é examinada pelos movimentos artrocinemáticos, 

ou seja, movimentos que acontecem dentro da própria articulação. 

II. No exame de função muscular ou teste muscular manual (TMM) examinam-se a força, 

resistência e flexibilidade musculares, com o paciente na posição anatômica. 

III. No exame neurológico são examinados os reflexos, as funções sensoriais (dermátomos) e 

motoras (miótomos). 

Está correto apenas o que se afirma em:  

a) III. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) I, II e III. 

36) Paciente I.A., 16 anos, com 26 semanas de gestação, com histórico de 1 aborto por violência 

sexual paterna, dirigiu-se à UBS para consulta pré-natal. Na avaliação a paciente relatou dor 

lombar diariamente, que piora com as atividades e por isso foi referenciada à fisioterapia. Nesta 

situação, o fisioterapeuta que atender a paciente deve ter como conduta imediata. 

a) Utilizar o TENS e o IV na região dolorosa. 

b) Indicar alongamentos e exercícios aquáticos para alívio da dor lombar. 

c) Orientar a paciente a denunciar o abuso sexual e colocar bolsa quente na região lombar. 

d) Utilizar o IV para analgesia, orientar alongamentos da região pélvica e MMII e encaminhar 

para o grupo de gestantes da unidade. 

e) Reencaminhar ao médico para administração de analgésicos e posteriormente, iniciar com a 

fisioterapia. 
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37) No ciclo da marcha normal, conforme ilustrado abaixo: 

 

 
a) O músculo glúteo máximo exerce importante papel na fase de impulsão da marcha devido à sua 

função extensora de quadril e de alinhamento coxofemoral.  

b) O pico de contração do glúteo médio, que está em sincronia com os músculos vasto medial, vasto 

intermédio, vasto lateral e glúteo máximo, impede o abaixamento da pelve oposta.  

c) O grupo flexo-extensor de joelho atua em sinergismo de co-contração durante toda a fase de 

balanço para evitar uma extensão abrupta do joelho causada pela inércia.  

d) Os músculos adutores do quadril apresentam um pico de atividade de contração durante a fase final 

de balanço, alinhando a projeção do segmento.  

e) Os músculos eretores espinhais apresentam pico de atividade de contração durante toda a fase de 

balanço, mantendo o controle pélvico e suas oscilações nas diversas fases da marcha. 

 

38) João, um jovem com 21 anos de idade, procurou o serviço de fisioterapia duas semanas após 

ter-se submetido a uma cirurgia de substituição de ligamento cruzado anterior (LCA) por feixe 

de tendão patelar. Pelo fato de o joelho estar imobilizado por uma semana, o paciente 

apresentava redução importante da força muscular para flexão e extensão e encontrava-se com 

33º de flexão de joelho. Além disso, faltavam apenas 3º para a extensão total dessa articulação. 

Considerando a abordagem terapêutica para o caso clínico acima descrito, assinale a opção 

que apresenta uma conduta inadequada.  

a) João precisa ser orientado a utilizar órtese bloqueadora em extensão, para aliviar os 

movimentos em flexão.  

b) Há necessidade de João ser orientado a realizar exercícios em cadeia cinética aberta, para se 

favorecer o estresse ligamentar, durante o período de quatro a seis semanas após a operação, 

e, com isso, estimular-se o reparo tendíneo.  

c) Durante as contrações isométricas em extensão ativa do joelho, o uso de um manguito de 

esfigmomanômetro colocado na região posterior do joelho de João proporcionará feedback 

importante.  

d) A estimulação elétrica é um recurso valioso para o caso de João, pois contribui para a 

facilitação precoce do recrutamento quadricipital e ajuda a promover maior mobilidade 

patelar e a prevenir a síndrome infrapatelar. 

e) Os exercícios de cadeia cinética fechada permitem progressão do fortalecimento muscular, 

sem prejuízos do enxerto, graças às forças de compressão da articulação tibiofemoral e à co-

contração de outros músculos que irão ajudar a controlar o movimento no quadril, no joelho e 

no tornozelo de João.  
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39) A atenção fisioterapêutica no controle do linfedema secundário ao tratamento do câncer de 

mama deve seguir as normas de APS direcionadas a prevenção 1ª, 2ª e 3ª do Câncer. Julgue as 

afirmações a seguir, condizentes às condutas fisioterapêuticas relacionadas ao linfedema. 

I – Na prevenção 1ª, o objetivo principal é orientar quanto aos fatores de risco, como por 

exemplo: exposição ao sol, atividades repetitivas, com carga e aferição da PA no membro 

homolateral a cirurgia. 

II – O diagnóstico do linfedema requer uma correta anamnese e exame físico por parte do 

profissional fisioterapeuta na prevenção 2ª, sendo que relatos de sensação de peso ou de braço 

inchado, dor e sinais de inflamação/infecção devem ser valorizados, além da perimetria. 

III – Como condutas fisioterapêuticas para a prevenção 3ª do linfedema, está indicada a 

linfoterapia e o linfotaping, sendo que a escolha destas técnicas depende da fase na qual o 

linfedema se encontra. 

IV – No linfedema crônico deve ser orientado o uso da malha compressiva, sempre estimulando 

a realização de exercícios e cuidados com a pele, como forma de atenção 3ª. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I. 

b) II. 

c) I e III. 

d) I, II e III. 

e) I, II, III e IV. 

 

40) Em relação à Ventilação Mecânica Invasiva, avalie as afirmações abaixo. 

I- O disparo do ventilador marca o início da fase inspiratória, enquanto a ciclagem marca o final 

da fase inspiratória e início da fase expiratória.   

II- A PCV é um modo ventilatório ciclado à volume e a VCV é um modo ciclado à pressão, sendo 

que ambos são modos assisto/controlados. 

III- A PSV (Ventilação com Pressão de Suporte) é um modo ventilatório do tipo espontâneo, o 

qual pode ser utilizado durante o processo de desmame da ventilação mecânica. 

IV- A PEEP é a pressão positiva inspiratória, também conhecida como pressão de pico.   

V-Tempo inspiratório, relação I/E, frequência respiratória e fluxo são variáveis que estão 

diretamente relacionadas, onde o ajuste de uma, pode levar à alteração das outras.   

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) I, III e V. 

c) I, IV e V. 

d) I e III. 

e) III e V. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA  

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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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 40 (quarenta) 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) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. Considerando também 

os refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 23 milhões necessita de assistência 

humanitária urgente. Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 
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3) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

  

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

6) (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 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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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.  

 

7) (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. 

 

8) (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 

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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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. 

 

9) (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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 
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3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

13) (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 boa 

 

14) (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. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

16) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) Legítima defesa 

b) Igualdade jurídica 

c) Soberania popular 

d) Liberdade individual 

e) Desigualdade social 

 

17) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 
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20) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21) Levando em consideração a Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, que “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”, assinale a 

alternativa correta. 

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

sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de 

saúde nos níveis correspondentes, convocada exclusivamente pelo Poder Executivo. 

b) O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 

formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente. 

c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Congresso Nacional e pela Câmara 

de Vereadores, respectivamente. 

d) Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, 

remanejando, entre si, parcelas de recursos oriundos para cobertura das ações e serviços de saúde 

a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
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e) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos 

demais segmentos e, nas Conferências de Saúde, 90% dos participantes devem ser usuários do 

Sistema Único de Saúde. 

 

22) De acordo com a Portaria n° 2.436, de 21 de setembro de 2017, que “aprova a Política Nacional 

de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”, é incorreto afirmar que: 

a) Compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da Atenção 

Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades 

estabelecidas. 

b) É responsabilidade do município organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, 

instituindo e garantindo os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pontos 

de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, 

técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado. 

c) É responsabilidade do Ministério da Saúde garantir recursos materiais, equipamentos e insumos 

suficientes para o funcionamento das UBS e equipes, para a execução do conjunto de ações 

propostas. 

d) São responsabilidades comuns a todas as esferas de governo assegurar ao usuário o acesso 

universal, equânime e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, além de outras atribuições 

que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores. 

e) É responsabilidade da União apoiar a articulação de instituições, em parceria com as Secretarias 

de Saúde Municipais, Estaduais e do Distrito Federal, para formação e garantia de educação 

permanente e continuada para os profissionais de saúde da Atenção Básica, de acordo com as 

necessidades locais. 

 

23) Leia os casos hipotéticos abaixo descritos e assinale a alternativa que correlaciona, 

erroneamente, a situação apresentada com o princípio do SUS, de acordo com a Lei 8080/1990.  

a) João, médico da UBS Flor Azul, atende D. Maria (65 anos); a paciente apresenta obesidade grau 

I, foi submetida a procedimento cirúrgico para prótese total de joelho há 20 dias (devido à 

gonartrose) e nunca realizou mamografia. Como conduta, o médico encaminha D. Maria para 

fisioterapia, orienta sobre alimentação adequada e perda de peso e, também, solicita mamografia – 

Esse é um exemplo de “integralidade”. 

b) O Oeste Catarinense possui população de cerca de 325 mil pessoas e, dessas, cerca de 200 mil 

habitantes pertencem a um único município. Como forma de melhorar a organização e atendimento 

à população daquela região, os gestores municipais se reuniram e definiram a organização da 

realidade em “regiões de saúde”, estabelecendo que os procedimentos mais especializados (atenção 

terciária) seriam disponibilizados no município de maior porte – Esse é um exemplo de 

“descentralização”. 

c) Marínez, 45 anos, venezuelano (residente no Brasil há 03 meses), procura atendimento na UBS em 

posse unicamente da “Carteira de identidade de Estrangeiro”, com queixa de náuseas e vômitos 

associado a diarreia que iniciaram há 02 dias (mais de 10 episódios). Após acolhimento pela equipe 
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de enfermagem, o paciente foi atendido pelo médico da Unidade – Esse é um exemplo de 

“universalização”. 

d) Na cidade de Luz da Serra existia uma demanda reprimida de cerca de 200 pessoas para realização 

de cirurgia de catarata, com tempo médio de 3 anos em fila de espera entre a primeira consulta e o 

procedimento cirúrgico. Tendo em vista que a pactuação municipal com a região de saúde/SISREG 

ofertava apenas 03 procedimentos/mês, o Conselho Municipal de Saúde aprovou a contratação 

excepcional de serviços médicos e hospitalares do hospital filantrópico da cidade, com recursos 

oriundos do Fundo Municipal de Saúde, a fim de realização “Mutirão de Cirurgias de Catarata” – 

Esse é um exemplo de “complementariedade”. 

e) João, 50 anos, há 03 dias sofreu queda de mesmo nível com trauma em Membro Superior Direito, 

procurou hospital, foi medicado e avaliado por ortopedista, que forneceu AIH e encaminhou para 

cirurgia urgente devido à fratura em úmero, sendo classificado no SISREG como “amarelo”. 

Maria, 60 anos, está há 07 meses aguardando tratamento cirúrgico devido à Síndrome do Manguito 

Rotador, classificada no SISREG como “verde” – O fato de João ser atendido primeiro que Maria 

é um exemplo de “equidade”. 

 

24) São atributos da Atenção Básica, exceto: 

a) Responsabilidade. 

b) Coordenação do cuidado. 

c) Longitudinalidade. 

d) Integralidade. 

e) Primeiro contato. 

 

25) Levando em consideração a Portaria n° 1061 de 18 de maio de 2020, assinale a alternativa que 

contém alguma doença que não faz parte da Lista Nacional de Notificação Compulsória. 

a) Doença de Chagas crônica, Hantavirose e Hepatites virais. 

b) Leishmaniose tegumentar, Leptospirose e Raiva humana. 

c) Difteria, Acidente por animal peçonhento e Febre amarela. 

d) Hanseníase, Caxumba e Tuberculose. 

e) Doença aguda pelo vírus Zika, Malária na região Amazônica e SARS-CoV. 

 

26) Sobre os níveis de prevenção de doenças, assinale a alternativa incorreta. 

a) Vacinar-se contra a COVID-19 é um exemplo de prevenção primária. 

b) A reabilitação motora após um acidente vascular encefálico é um exemplo de prevenção terciária. 

c) Realizar coleta de citopatológico de colo uterino em mulher sexualmente ativa com 26 anos é um 

exemplo de prevenção secundária. 

d) Basear as condutas médicas em evidências científicas fortes e, com isso, desprescrever 

medicamentos desnecessários em idosos, evitando a polifarmácia, é um exemplo de prevenção 

quaternária. 

e) Praticar atividade física regularmente (cerca de 30 minutos/dia, 5 vezes na semana) é um exemplo 

de prevenção secundária. 
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27) Com relação ao tratamento medicamentoso da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), assinale 

a alternativa correta. 

a) A associação de betabloqueadores aos bloqueadores dos canais de cálcio não di-hidropiridínicos 

deve ser evitada, devido ao aumento dos efeitos inotrópico e cronotrópico negativos. 

b) Paciente previamente hígido, mas com diagnóstico recente de HAS e que foi instituído tratamento 

inicial com Losartana 50mg/dia pode apresentar tosse seca como efeito colateral da medicação. 

c) Uma das condutas medicamentosas iniciais mais preconizadas na prática clínica para o tratamento 

da HAS é a prescrição de hidroclorotiazida com metoprolol. 

d) De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, homem de 58 anos com histórico 

de diabetes mellitus II e Doença Renal Crônica estágio G3b (KDIGO), diagnosticado há 10 dias 

com HAS estágio I tem indicação de tratamento inicial com Enalapril em dose plena, além das 

mudanças de estilo de vida. 

e) Angioedema é um efeito colateral comum dos medicamentos anti-hipertensivos pertencentes à 

classe dos bloqueadores do canal de cálcio, como anlodipino. 

 

28) De acordo com o Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 2018, 

modificada pelas Resoluções nº 2.222/2018 e 2.226/2019. 2019) é vedado ao médico: 

a) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física ou 

emocional, podendo receber financeiramente ao ser chamado para preencher Declaração de Óbito. 

b) Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, 

ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal. 

c) Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu 

bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo, exceto no caso de o paciente estar 

acompanhado por um familiar, situação na qual o médico deverá levar em consideração a decisão 

conjunta do paciente e acompanhante. 

d) Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo 

justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente. Esta obrigação não se aplica nas 

situações que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. 

e) Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde; 

entretanto é responsabilidade do paciente a comunicação dos fatos aos empregadores responsáveis. 

 

29) Considerando a alta prevalência de patologias relacionadas à Saúde Mental e sendo a Unidade 

Básica de Saúde como a porta de entrada preferencial do usuário ao Sistema Único de Saúde, 

assinale a alternativa correta. 

a) O transtorno depressivo persistente (distímico) é marcado por uma depressão grave, de início 

agudo e intensidade duradoura, geralmente relacionado a pacientes com histórico de perdas súbitas. 

b) Alucinações, ideias persecutórias, ilusões e comportamento bizarro são sintomas negativos da 

esquizofrenia. 

c) O quadro de amnésia retrógrada e anterógrada com confabulação e alucinação é bastante 

característico da demência de Korsakoff (causada pela deficiência de vitamina B1) que tem como 

etiologia principal o alcoolismo. 
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d) O uso de Cannabis (substância psicoativa da maconha) prejudica a atenção, concentração, memória 

episódica, aprendizagem associativa e coordenação motora dose-dependente. No longo prazo está 

associada ao desenvolvimento de Transtorno Bipolar (principalmente se uso crônico durante a 

adolescência). 

e) De acordo com o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, o uso de medicamentos para 

cessar o fumo tem um papel bem definido, mesmo que isoladamente. Para definir qual a medicação 

inicial, deve-se submeter o paciente com histórico de grande carga tabágica ao Teste de 

Fagerström. 

 

30) Com relação ao tratamento farmacológico das Dislipidemias, de acordo com a Atualização da 

Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2017, assinale a alternativa 

correta. 

a) A decisão para o início da terapia medicamentosa das dislipidemias independe do Risco 

cardiovascular do paciente e do tipo de dislipidemia presente. 

b) A redução do LDL-c varia entre as estatinas, e esta diferença está fundamentalmente relacionada 

à dose plena do fármaco de escolha. 

c) A avaliação basal das enzimas hepáticas (ALT e AST) deve ser realizada antes do início da terapia 

com estatina. Durante o tratamento, deve-se avaliar a função hepática semestralmente devido ao 

risco de hepatotoxicidade. 

d) A ezetimiba isolada constitui opção terapêutica em pacientes que apresentam intolerância às 

estatina e deve, exclusivamente, ser empregada na dose única de 10mg/dia, administrada sempre à 

noite (após o jantar). 

e) Os medicamentos hipolipemiantes costumam ser divididos nos que agem predominantemente nas 

taxas séricas de colesterol e naqueles que agem predominantemente nas taxas de triglicerídeos. 

 

31) Sobre os métodos contraceptivos, assinale a alternativa incorreta. 

a) DIU hormonal pode ser prescrito para adolescente de 17 anos com vida sexual ativa e que deseja 

manter a ovulação (mesmo que de forma inconstante). 

b) DIU de cobre está indicado para mulher com histórico de carcinoma ductal invasor de mama, com 

receptores negativos para estrogênio e progesterona + status HER-2 negativo. 

c) Implante subcutâneo é um método composto apenas de progesterona, tem duração de 03 anos e 

leva à anovulação. 

d) A inserção de DIU está contraindicada em mulheres com HIV positivo. 

e) História pessoal de trombose (atual ou prévia) é uma contraindicação ao uso de contraceptivo 

combinado (categoria 4 dos “Critérios Médicos de Elegibilidade da Organização Mundial da 

Saúde”). 

 

32) Mulher, 35 anos, relata corrimento vaginal amarelado e fétido, em aspecto de “leite 

condensado”. Realizado exame a fresco na UBS que evidenciou, na citologia, número elevado de 

células-alvo. O tratamento de escolha é: 

a) Fluconazol oral dose única. 
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b) Metronidazol oral por 07 dias. 

c) Azitromicina oral por 05 dias. 

d) Ceftriaxone intramuscular por 03 dias. 

e) Nistatina intravaginal por 14 noites. 

 

33) Com relação ao tratamento medicamentoso da Diabetes Mellitus II (DM2), assinale a alternativa 

correta. 

a) Metformina é uma biguanida que pode ocasionar discreto ganho de peso. 

b) Glimepirida e Glibenclamida são exemplos de sulfonilureias que podem ocasionar redução de 

peso. 

c) Paciente com obesidade grau II e hipertenso com HbA1c = 8% tem indicação de iniciar tratamento 

com insulina regular. 

d) Acarbose é um fármaco análago de GLP-1 que atua no pâncreas aumentando a biodisponibilização 

de insulina. 

e) Paciente com Doença Renal Crônica estágio V tem contraindicação formal ao uso de metformina. 

 

34) Primigesta, com IG = 12 semanas, comparece para a primeira consulta de pré-natal na UBS e, 

dentre as recomendações essenciais a serem dadas à paciente, uma delas diz respeito à 

importância da vacinação. Assinale a alternativa abaixo que contem vacinas recomendadas para 

essa gestante durante a gestação. 

a) Influenza, febre amarela e tríplice viral. 

b) COVID-19, influenza e tríplice viral. 

c) Hepatite B, influenza e febre amarela. 

d) Hepatite B, dTpa e tríplice viral. 

e) Influenza, hepatite B e dTpa. 

 

35) Lactente, 18 meses de vida, é trazido à UBS por quadro de imobilidade do cotovelo direito 

(dolorosa). Na anamnese, ficou esclarecido que a dor seguiu-se à criança ter sido levantada pelo 

antebraço direito. Dessa forma, a hipótese diagnóstica mais provável é: 

a) Fratura de cotovelo. 

b) Fratura de antebraço. 

c) Pronação dolorosa da cabeça do rádio. 

d) Sinovite articular. 

e) Ruptura do ligamento anular. 

 

36) João, 11 meses de idade, previamente hígido, é levado à UBS devido ao quadro de febre alta 

(39,2°C) iniciada há 03 dias, de forma abrupta, associada com tosse, coriza e diarreia aquosa (3 

episódios/dia, sem sangue, muco ou pus). A mãe informa que a febre foi controlada com uso de 

dipirona sob demanda, fez lavagem nasal e ofertou soro caseiro para a criança; porém, ficou 

preocupada pois, após a febre ceder, percebeu exantema maculopapular discreto em face, 

pescoço e tronco. No exame físico, notou-se pápulas eritematosas no palato mole e discreto 
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aumento dos linfonodos cervicais. Assinale a alternativa que contém a hipótese diagnóstica mais 

provável. 

a) Varicela. 

b) Escarlatina. 

c) Sarampo. 

d) Exantema súbito. 

e) Exantema alérgico. 

 

37) Josefina, 35 anos, inicialmente encaminhada ao Ambulatório de Ginecologia Clínica por 

alteração em citopatológico de colo uterino, volta à UBS com contrarreferência do ginecologista 

informando que a paciente realizou biópsia de colo uterino com resultado de “Lesão de Alto 

Grau” e deve ser inserida no SISREG para realização de procedimento e seguimento do caso na 

atenção terciária. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que contém a possível conduta 

sugerida pelo ginecologista assistente. 

a) Conização. 

b) Colposcopia. 

c) Histerectomia. 

d) Histeroscopia. 

e) Radioterapia. 

 

38) Carlos, 28 anos, procura atendimento na UBS com queixa de dor lombar em flanco direito há 

cerca de 40 minutos, de forte intensidade, em cólica e com irradiação para testículo direito, com 

náuseas e 3 episódios de vômitos, sem outras queixas. Nega febre, nega alimentação diferenciada, 

nega alterações em urina ou fezes. Nega uso de medicamentos contínuos, comorbidades ou 

alergias a medicamentos. Após analgesia EV e hidratação, referiu melhora do quadro e recebeu 

alta com sintomáticos e solicitação de exames complementares. Após 15 dias, Carlos retorna com 

TC abdome total evidenciando calcificação no interior (terço inferior) do ureter direito, de 3 

mm, sem dilatação pielocalicial e com cisto renal simples à esquerda (Bosniak I); além de parcial 

de urina presença de oxalato de cálcio e > 100 hemácias/campo, sem outras alterações. Levando 

em consideração a principal hipótese diagnóstica, qual a conduta médica indicada? 

a) Terapia medicamentosa expulsiva, além de orientação sobre o aumento da ingesta hídrica e 

diminuição da ingesta de proteína animal. 

b) Encaminhar ao urologista para litotripsia. 

c) Prescrever tamsulosina + antibioticoterapia profilática por 15 dias. 

d) Antibioticoterapia profilática + nefrostomia percutânea. 

e) Encaminhar ao serviço de urgência para passagem de duplo-J. 

 

39) Recém-nascido (RN) a termo, de parto vaginal, com peso ao nascimento de 3.200g é trazido pelos 

pais para consulta de puericultura aos sete dias de vida. O peso atual da criança é de 2.600g, está 

em aleitamento materno exclusivo e a mãe relata dor extrema ao amamentar. Com base nas 

informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
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a) A perda de peso do paciente indica que o leite está fraco, sendo imprescindível a prescrição de 

Fórmula Infantil de partida e encaminhamento para consulta com pediatra. 

b) A perda de peso do paciente e a mastalgia relatada pela lactante são sinais sugestivos de má pega 

do RN. Está indicado orientar a mãe sobre a técnica adequada e manutenção do aleitamento em 

livre demanda. 

c) Apesar da mastalgia durante o aleitamento, é importante salientar a mãe sobre a importância do 

aleitamento materno exclusivo por, no mínimo, até os 04 meses de idade (quando termina a licença-

maternidade da mulher). 

d) A perda de peso da criança não é algo que deva preocupar o médico, já que é fisiológico nos 

primeiros dias de vida uma perda ponderal de até 20% do peso ao nascer. 

e) A mastalgia relatada pela lactente é uma indicação de antibioticoterapia (cefalexina 500mg 6/6h 

por 7 dias) devido ao possível quadro de mastite associado. 

 

40) Roberto, 40 anos, vem à UBS por apresentar febre de 38,9°C há 03 dias, com tosse não produtiva, 

cansaço e alteração do olfato, com dispneia progressiva no último dia. Nega comorbidades ou 

uso de medicamentos contínuos, reside sozinho e, por estar trabalhando em home-office, informa 

que não achou necessário vacinar-se para COVID-19 no momento. Relata que há 01 semana teve 

contato próximo, na fila do banco (menos de 02 metros de distância), com amigo que está em 

isolamento domiciliar por suspeita de COVID-19 (aguardando resultado de teste). No exame 

físico apresenta-se em bom estado geral, mucosas úmidas e coradas, lúcido, anictérico, orientado 

e hidratado. Oroscopia com leve hiperemia de orofaringe, sem linfonodomegalia cervical. 

Ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. Abdome sem alterações, panturrilhas livres e com 

extremidades quentes e bem perfundidas. TAx = 38,2°C, FC = 92 bpm, FR 17 irpm, SatO2 95% 

em ar ambiente, HGT 80 mg/dL e PA 110 x 80 mmHg. Assinale a alternativa que melhor 

descreve a conduta médica a ser tomada. 

a) Realizar teste rápido sorológico na UBS (IgG e IgM) e encaminhar o paciente para TC de tórax no 

PA. 

b) Prescrever sintomáticos + antibioticoterapia de amplo espectro, solicitar TC de tórax para 

realização ambulatorial e realizar teste rápido sorológico com 12 dias do início dos sintomas.  

c) Prescrever sintomáticos, isolar o paciente e solicitar RT-PCR em amostra de secreção coletada 

para swab nasofaríngeo para pesquisa de Sars-Cov-2, sem necessidade de atendimento hospitalar 

neste momento. 

d) Tranquilizar o paciente informando que o mesmo não tem alterações em exame físico que 

justifiquem uso de medicação no momento e, já que ele reside sozinho, deve apenas permanecer 

em isolamento domiciliar por 14 dias, sem necessidade de testagem para COVID-19. 

e) Prescrever sintomáticos, solicitar TC de tórax ambulatorial e cultura viral de aspirado da secreção 

nasofaríngea e encaminhá-lo imediatamente para a sala de vacinas a fim de atualizar o calendário 

vacinal (abordagem oportunística). 
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CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL  

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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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 40 (quarenta) 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) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. Considerando também 

os refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 23 milhões necessita de assistência 

humanitária urgente. Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 
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3) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

  

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

6) (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 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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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.  

 

7) (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. 

 

8) (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 

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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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. 

 

9) (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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 
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3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

13) (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 boa 

 

14) (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. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

16) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) Legítima defesa 

b) Igualdade jurídica 

c) Soberania popular 

d) Liberdade individual 

e) Desigualdade social 

 

17) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 
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20) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de 

educação alimentar e nutricional a estudantes da educação básica pública. Quem é o responsável 

pelo controle social do PNAE? 

a) Secretaria de Educação 

b) Conselho de Alimentação Escolar 

c) Escola 

d) Associação de Pais e Mestres 

e) Ministério Público Federal 

 

22) As fibras são classificadas em solúveis e insolúveis, sendo as fibras: 

I. Solúveis importantes na função do controle glicêmico, especialmente as pectinas e as beta 

glucanas; 

II. Insolúveis apresentam importante papel na fisiologia intestinal; 

III. Recomendadas para ingestão diária de 20-35g; 

IV. Facilmente encontradas em alimentos de origem vegetal, como hortaliças, frutas e cereais 

integrais, e também, presentes em tecidos animais, mesmo em reduzidas quantidades. 
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Está CORRETA a alternativa: 

a) I, III e IV apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I, II e III, apenas. 

d) II e IV, apenas. 

e) I e II, apenas. 

 

23) A promoção da saúde escolar pode ocorrer no ambiente da sala de aula e em outros espaços da 

escola e da comunidade. Por isso, ao verificar o baixo consumo de hortaliças entre os seus alunos, 

uma escola desenvolveu um programa de educação nutricional, que incluía a implantação de 

uma horta escolar cultivada por educadores e alunos na própria escola. 

Uma justificativa pedagógica plausível para a inserção dessa atividade, que objetiva a melhoria 

dos hábitos alimentares dos alunos, é: 

a) A inclusão de conteúdos relacionados à produção de alimentos em larga escala na disciplina de 

ciências. 

b) O fortalecimento do vínculo aluno-professor na realização de um trabalho coletivo que permita 

experiência lúdica. 

c) A capacitação das merendeiras na montagem de cardápios conforme a disponibilidade de 

hortaliças. 

d) O aumento da oferta de alimentos para as famílias das crianças, uma vez que a horta pode ser 

reproduzida nos domicílios. 

e) O despertar, nos alunos, da necessidade de mudança no comportamento alimentar pela atividade 

prática vivenciada. 

 

24) O Código de Ética e Conduta do Nutricionista é um instrumento delineador da atuação 

profissional. A legislação em vigor que versa sobre tal importante documento e o ano de sua 

última atualização são, respectivamente 

a) Resolução CFN n° 599/2018 

b) Resolução CFN n° 334/2017 

c) Resolução CFN n° 541/2016 

d) Lei n° 6.583/2019 

e) Decreto n° 84.444/2019. 

 

25) Um cozinheiro começou a tossir muito e espirrar. Ao se apresentar ao nutricionista da unidade 

escolar, foi adequadamente orientado – conforme recomendado pelo RDC n° 216 de 15 de 

setembro de 2004, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação – a 

a) Se afastar das atividades de preparação de alimentos enquanto persistirem os sintomas. 

b) Utilizar máscara nasobucal para o preparo de alimentos a serem consumidos crus. 

c) Prestar serviço no setor de preparo de alimentos forneados. 

d) Não falar ou tossir sobre os alimentos durante o preparo. 
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e) Prestar serviço no setor de porcionamento de saladas. 

 

26) O Guia Alimentar para a População Brasileira (2014) apresenta obstáculos para uma 

alimentação saudável. Alimentos ultraprocessados encontrados em toda parte e com fácil acesso, 

acompanhados de propagandas, descontos e promoções caracterizam o seguinte: 

a) Informação de fontes confiáveis. 

b) Custo da alimentação saudável. 

c) Tempo dedicado à alimentação. 

d) Publicidade maciça e sedutora. 

e) Oferta variada e vasta. 

 

27) Um nutricionista responsável pela alimentação escolar de uma escola municipal, que fornece 

uma refeição diária para crianças em período parcial, considerou a recomendação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013) e elaborou 

cardápios de modo a oferecer no máximo, per capita, a seguinte quantidade de sódio 

a) 200mg 

b) 400mg 

c) 800mg 

d) 900mg 

e) 1000mg 

 

28) Com a Lei n° 11.947, de 16/6/2009, um percentual do valor repassado pelo Programa Nacional 

de Alimentação Escolar – PNAE deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura 

familiar, medida que estimula o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades. Esse 

percentual é de: 

a) 10% 

b) 15% 

c) 20% 

d) 25% 

e) 30% 

 

29) Para que a maior parte dos alimentos possa ser consumida, é necessário que ela seja submetida 

ao processo de cocção. Dentre os principais objetivos da cocção dos alimentos tem-se: 

a) Diminuição do valor nutritivo 

b) Aumento da palatabilidade 

c) Diminuição da palatabilidade 

d) Diminuição da digestibilidade 

e) Aumento dos fatores antinutricionais 

 

30) Em uma unidade de alimentação e nutrição, o dimensionamento de equipamentos e instalações 

interferem diretamente na produção. 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: NUTRICIONISTA 

 

Com relação à armazenagem refrigerada de gêneros perecíveis, assinale a afirmativa correta. 

a) Deve ter duas câmaras: uma para carnes e outra laticínios. 

b) Deve ter, no mínimo, duas câmaras: uma para carnes e outra para laticínios. 

c) Deve ter três câmaras: uma para carnes, outra para hortifruti e ainda outra para laticínios. 

d) Deve ter uma câmara para carnes e uma antecâmara para hortifruti. 

e) Deve ter uma câmara independente para carnes. 

 

31) Sobre o atendimento da alimentação escolar, analise os itens abaixo: 

I. A responsabilidade técnica pela alimentação escolar nos Estados, no Distrito Federal, nos 

Municípios e nas escolas federais caberá ao diretor da escola. 

II. Para os alunos que necessitem de atenção nutricional individualizada, em virtude de 

estado ou condição de saúde específica, será elaborado cardápio especial com base em 

recomendações médicas e nutricionais, avaliação nutricional e demandas nutricionais 

diferenciadas. 

III. O cardápio deverá ser elaborado com a utilização de gêneros alimentícios básicos, 

respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição 

alimentar da localidade. 

 

Está (ão) CORRETO (S): 

a) Todos os itens. 

b) Somente os itens I e II. 

c) Somente os itens I e III. 

d) Somente os itens II e III. 

e) Nenhum dos itens. 

 

32) Há diferença entre intolerância e alergia alimentar? 

a) Não, ambas as condições levam à reação adversa ao alimento e desencadeiam respostas similares. 

b) Sim, uma vez que a intolerância alimentar é uma reação adversa aos alimentos, mas que não 

envolve o sistema imunológico. 

c) Sim, uma vez que a intolerância é uma reação adversa aos alimentos que envolve mecanismos 

imunológicos. 

d) Não, as duas condições são consideradas hipersensibilidades mediadas pela imunoglobulina E 

(IgE). 

e) Não, sendo que os alimentos que são mais comumente relacionados com alergia e intolerância são: 

leite, ovo, trigo, frutos do mar e alguns vegetais. 

 

33) Sobre vitaminas, é correto afirmar que: 

a) As lipossolúveis são conduzidas via circulação sistêmica para serem absorvidas. 

b) As condições de transporte e estocagem não influenciam na presença das vitaminas nos alimentos. 

c) As hidrossolúveis estão presentes somente em fontes alimentares vegetais. 

d) As principais propriedades das vitaminas envolvem as funções de coenzima e antioxidante. 
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e) No estágio preliminar de deficiência das vitaminas já aparecem sintomas clínicos não específicos. 

 

34) Avalie as asserções a seguir: 

A análise microbiológica de alimentos realizada em UANs tem, isoladamente, eficácia limitada 

para a garantia da qualidade do alimento porque a segurança dos alimentos é garantida 

principalmente pelo controle de sua origem e de seu processo e pela aplicação de boas práticas 

de higiene durante a produção, o processamento, a manipulação, a distribuição, o 

armazenamento, a comercialização, a preparação e o uso, em combinação com a aplicação do 

sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC). 

 

A respeito dessas assertivas, assinale a opção correta: 

a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 

b) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da 

primeira 

c) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas. 

d) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa. 

e) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira. 

 

35) Sobre as condições higiênico-sanitária durante o preparo dos alimentos, conforme a RDC nº 

216/2004, avalie as afirmativas a seguir: 

I. Para a conservação a quente, os alimentos devem ser submetidos à temperatura superior a 60° 

C por, no máximo, três horas. 

II. Para conservação sob refrigeração ou congelamento, os alimentos devem ser previamente 

submetidos ao processo de resfriamento. 

III. A temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60° C a 10°C em até duas horas. 

IV. O prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração, à 

temperatura de 4°C ou inferior, deve ser de 7 (sete) dias. 

V. Caso o alimento preparado seja armazenado sob refrigeração ou congelamento, deve-se 

identificá-lo, no mínimo, com as seguintes informações: designação, data de preparo e prazo de 

validade. 

 

Das afirmativas acima, estão corretas apenas: 

a) I, III e V 

b) I, II e III 

c) II, III, IV e V 

d) II, III e V 

e) I e V 

 

36) Considere a assertiva: “Os carboidratos são importantes fontes de energia para o indivíduo, mas 

para serem absorvidos necessitam ser hidrolisados pela enzima salivar em açúcar simples” 

(KRAUSER: Alimentos, nutrição e dietética). Com base na informação, pode-se afirmar que os 
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carboidratos resultantes dessa quebra são: 

a) Glicose e glicose 

b) Glicose e maltose 

c) Glicose e frutose 

d) Glicose e galactose 

e) Dextrina e maltose 

 

37) “Um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, e 

multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares 

saudáveis, cuja prática deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores 

e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, considerando todas 

as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem 

o comportamento alimentar”, define-se: 

a) Segurança alimentar e nutricional 

b) Política pública de garantia nutricional 

c) Educação alimentar e nutricional. 

d) Direito humanos à alimentação e à nutrição. 

e) Sustentabilidade social, ambiental e econômica. 

 

38) Salmonella são bactérias gram-negativas encontradas em ovos mal cozidos, em todos os 

alimentos de origem animal e em vegetais contaminados por fezes. De 12 a 72h após o consumo 

do alimento contaminado, este pode causar diarreia, cólicas, dores abdominais e febre. 

Quando a diarreia for severa, a hospitalização e o uso de antibióticos podem ser necessários. 

Considerando essas informações, algumas medidas são importantes para prevenir a 

contaminação. Marque a opção INCORRETA. 

a) Ovos e carnes devem ser consumidos sempre cozidos ou fritos. O cozimento total dos ovos destrói 

as bactérias, uma vez que ovos com gema mole e clara crua são de alto risco para se adquirir a 

doença. 

b) Os ovos devem ser sempre armazenados dentro da geladeira e em embalagens tampadas para evitar 

a multiplicação das bactérias. Não devem ser guardadas na porta, pois podem quebrar com 

facilidade e contaminar outros alimentos. 

c) Higienize vegetais, deixando-os mergulhados em um litro de água com hipoclorito de sódio ou 5 

colheres de sopa de água sanitária. 

d) Ingerir leite pasteurizado ou fervido ao invés de leite cru. 

e) Utensílios de cozinha usados na preparação de carnes cruas devem ser bem lavados e não devem 

entrar em contato com alimentos já prontos. 

 

39) A lactose consiste no principal dissacarídeo encontrado no leite de mamíferos. Para sua digestão, 

é necessária a atuação da enzima lactase, presente na borda da escova do _______. No processo, 

a lactase quebra as ligações que unem a glicose e a _______, liberando esses monossacarídeos 

para serem absorvidos pelo intestino. Os termos hipolactasia, má absorção à lactose e 
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intolerância à lactose dizem respeito a diferentes situações. Hipolactasia refere-se à diminuição 

da atividade da lactase. A má absorção à lactose é a dificuldade em digerir tal ________. Já a 

intolerância à lactose ocorre quando a má digestão de lactose produz sinais e sintomas clínicos 

como distensão abdominal, _______, cólicas e diarreia. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

a) Estômago – sacarose – dissacarídeo – gases 

b) Antro – lactose – polissacarídeo – febre 

c) Intestino delgado – galactose – dissacarídeo – flatulência 

d) Duodeno – maltose – monossacarídeo – visão turva 

e) Esôfago – galactose – polissacarídeo – cefaleia 

 

40) De acordo com o Código de Ética do Nutricionista, marque a alternativa CORRETA. 

a) O nutricionista pode utilizar-se de instituição ou de bem público para executar serviços 

provenientes de demandas de instituição ou de interesse privado, desde que tenha autorização 

registrada pelo órgão competente. 

b) É direito do nutricionista alterar a conduta profissional determinada por outro nutricionista, caso 

tal medida seja necessária para benefício de indivíduos, coletividades ou serviços, registrando as 

alterações e justificativas de acordo com as normas da instituição, e sempre que possível informar 

ao responsável pela conduta. 

c) Orientação nutricional e acompanhamento não podem ser realizados de forma não presencial. 

d) Caso o nutricionista seja contratado por uma empresa ou indústria para desempenhar a função de 

divulgação de serviços ou produtos de uma única marca, empresa ou indústria, esta deve ser voltada 

a profissionais que prescrevem ou comercializem os produtos e aos demais públicos. 

e) É vedado, ao nutricionista, prestar serviços profissionais gratuitos com fins sociais e humanos. 
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CARGO: NUTRICIONISTA  

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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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 40 (quarenta) 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) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. Considerando também 

os refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 23 milhões necessita de assistência 

humanitária urgente. Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 
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3) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

  

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

6) (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 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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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.  

 

7) (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. 

 

8) (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 

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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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. 

 

9) (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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 
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3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

13) (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 boa 

 

14) (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. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

16) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) Legítima defesa 

b) Igualdade jurídica 

c) Soberania popular 

d) Liberdade individual 

e) Desigualdade social 

 

17) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 
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20) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) Um dos meios de prevenção à lesões de cárie dental é o uso de dentifrícios fluoretados. No 

entanto, a sua manipulação deve respeitar princípios químicos específicos, entre eles a 

compatibilidade entre o flúor e o agente abrasivo presente no creme dental. Dentre os agentes 

abrasivos abaixo, assinale a alternativa que apresenta um que seja compatível com o flúor.  

a) Sarcosinato de sódio 

b) Laurilsulfato de sódio 

c) Silicato de Zircônio 

d) Propilenoglicol canforado  

e) Sulfato de sódio  

 

22) Um paciente de 27 anos e 4 meses, sistemicamente saudável, pesando 70kg chega a Unidade 

Básica de Saúde para realizar uma exodontia. Segundo a bibliografia recomendada (Peterson et 

al. 2005), qual a quantidade máxima de tubetes anestésicos de lidocaína a 2% com adrenalina 

1:100.000 podem ser administradas com segurança na anestesia local deste paciente? 

a) 10 tubetes 

b) 7 tubetes 
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c) 12 tubetes 

d) 3 tubetes 

e) 15 tubetes 

 

23) A maxila humana é anatomicamente dividida em 5 partes, sendo um corpo e quatro processos. 

Qual a denominação dos processos da maxila? 

a) Alveolar, frontal, palatino e zigomático. 

b) Alveolar, palatino, ptérigóideo, temporal. 

c) Frontal, palatino, pterigóideo e temporal. 

d) Frontal, pterigóideo, zigomático e alveolar. 

e) Dentóide, frontal, alveolar e nasal. 

 

24) Quando do tratamento de infecções odontogênicas, utilizamos uma substância que possui ótima 

ação contra microorganismos anaeróbios e que comumente associamos à penicilina. Qual é essa 

substância? 

a) Gentamicina 

b) Amoxicilina 

c) Eritromicina 

d) Ácido Clavulânico 

e) Metronidazol 

 

25) A leitura de exames complementares é uma das habilidades que se espera de um cirurgião-

dentista. Ao analisar os exames laboratoriais de um paciente com hemofilia encontraremos  as 

seguintes características quanto ao tempo de coagulação, tempo de sangramento e prova do laço, 

respectivamente.  

a) Anormal, normal e positiva. 

b) Anormal, normal e negativa. 

c) Normal, prolongado e negativa. 

d) Normal, prolongado e positiva. 

e) Normal, normal e positiva. 

 

26) O controle químico da placa bacteriana realizado com bochechos de digluconato de clorexidina, 

para ser efetivo e evitar agressões aos tecidos bucais deve ser prescrito em uma concentração de: 

a) 0,02 % 

b) 0,05 % 

c) 0,12 % 

d) 0,2 % 

e) 1,0 % 

 

27) Uma das etapas cruciais da confecção de próteses totais é o ajuste do plano de cera. A porção 

oclusão do plano de cera ficará paralela ao plano: 
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a) Sagital 

b) Medial 

c) De Frankfort 

d) De Camper 

e) Oclusal 

 

28) Com relação ao prontuário do paciente, documento crucial na relação profissional e paciente. 

Sua posse é do: 

a) Profissional, com guarda do paciente. 

b) Profissional, que também possui sua guarda. 

c) Paciente, com guarda do profissional. 

d) Paciente, que também possui sua guarda. 

e) Profissional, com a guarda compartilhada com outros profissionais. 

 

29) Dentre as ações citadas abaixo, assinale a forma mais adequada para que a equipe de saúde da 

família faça a avaliação do impacto das ações desenvolvidas junto a comunidade? 

a) Análise dos indicadores de saúde da comunidade. 

b) Redução das ações ajuizadas pelo Ministério Público em desfavor do Fundo Municipal de Saúde. 

c) Grau de satisfação dos representantes da câmara legislativa municipal. 

d) Diminuição no número de referenciamentos. 

e) Diminuição das reclamações dos usuários na unidade de saúde. 

 

30) No capítulo sobre a saúde, presente na Constituição Federal de 1988, está descrito que: 

a) A assistência à saúde não é livre a iniciativa privada em todo o território brasileiro. 

b) Como o SUS está estratificado em níveis de atenção, sendo executados pela federação, estados e 

municípios, ele não constitui um sistema único, mas complexos mini sistemas geridos pelos 

Secretários Municipais e Estaduais de Saúde.  

c) Cada estado poderá criar e desenvolver as diretrizes do SUS em seu território, preservando a 

caracteristica interfederativa do Brasil. 

d) As ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. 

e) A prevenção não faz parte do principio da integralidade, uma vez que este principio fala sobre a 

atenção a saúde do individuo.  

 

31) Uma das conquistas da população brasileira na promulgação da Constituição Federal de 1988 

foi a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. No entanto a sua 

regulamentação não foi imediata. A participação social no SUS foi regulamentada: 

a) Em 1996, pelas Normas Operacionais Básicas de 1996 - NOB 1996 

b) Em 1993, junto a criação do Programa de Saúde da Família. 

c) Em 1990, pela Lei 8.080/90 

d) Em 1990, pela Lei 8.142/90 

e) Em 2001, pela Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS/2001 
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32) A Lei 8.080/1990, conhecida nacionalmente como Lei orgânica do Sistema Único de Saúde , 

determina a competência da direção das três esferas de governo. Segundo a lei 8.080/1990, é de 

competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde, exceto: 

a) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

b) Desenhar e gerenciar as redes de atenção regionalizadas. 

c) Gerir e executar serviços públicos de saúde. 

d) Planejar ações e serviços de saúde. 

e) Gerir os recursos e executar os serviços públicos de saúde.  

 

33) A Constituição Federal de 1988 determinou dentro do Sistema Único de Saúde, existiriam órgãos 

colegiados de controle e fiscalização com a participação da sociedade. Posteriormente 

regulamentados os Conselhos Estaduais de Saúde têm representação dos seguintes seguimentos: 

a) Gestor Estadual de Saúde, membros do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, 

representantes dos Hospitais públicos estaduais e prefeitos. 

b) Representantes da Secretaria Estadual de Saúde, Representantes do Poder legislativo estadual e 

representantes dos Hospitais estaduais. 

c) Representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais da saúde e usuários. 

d) Usuários, Representantes de associações de bairros, Profissionais da saúde e representantes de 

ONGs. 

e) Orgãos que representem a sociedade civil, orgão de classe (CRM, CRO, COREN…) e hospitais 

publicos.  

 

34) São técnicas de escovação conhecidas na literatura, exceto: 

a) Técnica de Charters 

b) Técnica de Fones 

c) Técnica de Stielman 

d) Técnica de Bass 

e) Técnica de Gram 

 

35) Uma das atribuições do Cirurgião-Dentista é a realização de levantamentos epidemiológicos. O 

índice preconizado pela OMS para a avaliação da prevalência e severidade da fluorose dental é 

o: 

a) Indice CPO-D 

b) Indice ceo-d 

c) Indice de Dean 

d) Indice CPOS 

e) Indice de Concentração de Fluoretos na Água (CFA) 

 

36) Quanto ao  tratamento de lesões cariosas cavitadas, em qual nível de prevenção está situada a 

realização de uma restauração de resina composta? 
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a) 1º Nível 

b) 2º Nível 

c) 3º Nível 

d) 4º Nível 

e) Nenhum, pois não se trata de uma ação de prevenção, mas apenas curativa.  

 

37) Quando mensuramos a quantidade de lesões de cárie de um grupo de escolares de 12 anos em 

um dado momento, estamos determinando a/o: 

a) Prevalência 

b) Risco de adoecer 

c) Incidência 

d) Concentração da doença 

e) Coeficiente de proteção 

 

38) Junto a Política Nacional em Saúde Bucal vigente em nosso país no ano de 2020, estava disposto 

um instrumento de apoio a integralidade a atenção a saúde bucal da população brasileira, o 

Laboratório Regional de Prótese Dentária. Sobre esta importante ação assinale a alternativa 

correta: 

a) O Laboratório Regional de Prótese Dentária esta previsto para municipios com mais de 50.000 

habitantes ou grupos de municipios que juntos tenham mais de 50.000 habitantes. 

b) O financiamento do Laboratório Regional de Prótese Dentária será realizado pelos estados. 

c) O Laboratório Regional de Prótese Dentária deve ser constituído exclusivamente como serviço 

público montado pelo município, tendo a contratação de equipe sendo feita por meio de concurso 

público. 

d) É previsto que a parte laboratorial possa ser realizada pela iniciativa privada contratada por meio 

de licitação publica. 

e) O município que realizar credenciamento ao programa dos Laboratórios Regionais de Prótese 

Dentária deverá ter obrigatoriamente um especialista em prótese dentária na equipe.  

 

39) Qual o exame radiográfico ideal para a analise da integridade da margem gengival, da altura da 

crista alveolar e para a localização de cálculos? 

a) Radiografia Panorâmica 

b) Radiografia Interproximal 

c) Pantografia 

d) Radiografia Oclusal 

e) Radiografia Periapical  

 

40) Intercorrências podem ocorrer no dia a dia clínico do Cirurgião-Dentista. Qual a complicação 

que irá se desenvolver se eu equivocadamente injetar solução anestésica dentro da cápsula da 

parótida? 

a) Parestesia 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: ODONTÓLOGO 

 

b) Hematoma 

c) Trismo 

d) Lesão de tecidos moles 

e) Paralisia do Nervo Facial  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: ODONTÓLOGO 

 

CARGO: ODONTÓLOGO  

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 
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 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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 A B C E D 

 A B C E D 
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 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 40 (quarenta) 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) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. Considerando também 

os refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 23 milhões necessita de assistência 

humanitária urgente. Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 
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3) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

  

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

6) (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 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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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.  

 

7) (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. 

 

8) (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 

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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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. 

 

9) (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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 
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3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

13) (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 boa 

 

14) (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. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

16) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) Legítima defesa 

b) Igualdade jurídica 

c) Soberania popular 

d) Liberdade individual 

e) Desigualdade social 

 

17) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 
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20) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) Sobre a Lei nº 8.080/1990, à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: 

I. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, 

devendo obrigatoriamente a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios.  

II. Participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo 

sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana.  

III. Coordenar e participar da execução das ações de vigilância epidemiológica.  

IV. Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira 

do SUS em todo o Território Nacional em cooperação técnica com os Estados, Municípios e 

Distrito Federal.  

 

Estão CORRETOS:  

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente o item II 

c) Somente os itens I e III.  

d) Somente os itens II, III e IV.  
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e) Todos os itens. 

 

22) Em casos de falta de defesa, proteção e desenvolvimento da criança e do adolescente, algumas 

instituições são acionadas para garantia de direitos. Sobre as instituições acionadas, assinale a 

alternativa correta. 

a) Apenas Conselho de Direitos e Conselho Tutelar 

b) Conselho de Direitos, Conselho Tutelar, Ministério Público e Juizado da Infância e Juventude 

c) Apenas Conselho Tutelar 

d) Apenas a Polícia Civil 

e) Apenas Ministério Público e Juizado da Infância e Juventude 

 

23) Os teóricos da personalidade divergem sobre as questões básicas da natureza humana: livre 

arbítrio versus determinismo, natureza versus criação, importância versus presente, 

peculiaridade versus universalidade, equilíbrio versus crescimento e otimismo versus 

pessimismo. (SCHULTZ & SCHULTZ, 2002, p. 36) 

Considerando as diferentes questões implícitas nas teorias da personalidade, avalie as 

afirmações abaixo: 

I. Diferenças culturais afetam o desenvolvimento da personalidade e, portanto, a natureza 

humana. 

II. As teorias da personalidade diferenciam-se porque partem de diferentes concepções da 

natureza humana. 

III. Personalidade, conceito que envolve as características pessoais, mais permanentes e 

estáveis, pode variar de acordo com as circunstâncias de seu desenvolvimento. 

IV. Aspectos internos influenciam comportamento das pessoas em diferentes situações e 

definem exclusivamente sua personalidade. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I e III. 

b) I e IV. 

c) II e IV. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 

 

24) Leia as afirmações a seguir:  

I. Para Sigmund Freud, os primeiros anos de vida são decisivos para a formação da 

personalidade. 

II. Para Carl Jung, a estrutura da personalidade autoconsciente se manifesta no estilo de 

vida das pessoas. 

III. O aspecto mais relevante da teoria de Alfred Adler da personalidade foi o conceito do 

inconsciente coletivo. 
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IV. Para Alfred Adler, nossos atos conscientes tem por fim a auto realização, baseando-se na 

meta final inconsciente.  

 

A partir da leitura das afirmações anteriores, assinale a alternativa correta: 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas II e IV estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I e IV estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

25) João (35 anos) iniciou psicoterapia por estar apresentando transtorno de ansiedade. Após 3 

meses de atendimento psicoterápico, sua esposa (32 anos), com quem encontra-se casado há 10 

anos, telefonou ao psicólogo e lhe disse que desejava saber como estava seu marido e como estava 

evoluindo o trabalho terapêutico. Nesse caso, de acordo com o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo, o psicólogo. 

a) Não pode fornecer informações, pois é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, por meio 

da confidencialidade. 

b) Pode fornecer informações, por ser solicitação de um cônjuge com mais de 5 anos de 

relacionamento. 

c) Só poderia fornecer informações aos pais do paciente, por normas de confidencialidade. 

d) Pode fornecer informações, por ser solicitação de um cônjuge, dado que o psicólogo precisa dividir 

a responsabilidade com outro adulto relacionado ao paciente. 

e) Não pode fornecer informações, a não ser que seja por demanda de seu médico ou coordenador de 

curso da instituição a qual o paciente estuda, no sentido de favorecê-lo. 

 

26) O aprendizado é considerado como um aspecto necessário e fundamental no processo de 

desenvolvimento de todas as funções psicológicas superiores. O desenvolvimento pleno do ser 

humano depende do aprendizado que ele realiza em um determinado grupo cultural a partir da 

interação com outros indivíduos de sua espécie. Esse conceito foi formulado por: 

a) Piaget. 

b) Skinner.  

c) Freud.  

d) Vygotsky.  

e) Bandura 

 

27) Sobre o Código de Ética Profissional, são deveres fundamentais dos Psicólogos:  

I. Sugerir serviços de outros psicólogos sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser 

continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as 

informações necessárias à continuidade do trabalho.  
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II. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de 

serviços terapêuticos, ficando o profissional desobrigado de fornecer os documentos pertinentes 

às consultas.  

III. Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à 

natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente 

fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional.  

IV. Ter, para com o trabalho dos Psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e 

solidariedade e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo 

relevante.  

Estão CORRETOS:  

a) Somente os itens I e II.  

b) Somente os itens II e III.  

c) Somente o item II. 

d) Somente os itens I, III e IV.  

e) Todos os itens 

 

28) O adolescente N., de 13 anos de idade, é apreendido após tentativa de roubo a uma padaria. Na 

entrevista com o psicólogo, N. conta que lhe dá prazer tirar as coisas das outras pessoas e que 

muitas vezes só consegue ficar feliz roubando ou quebrando coisas (orelhões, bancos de praça, 

pontos de ônibus, por exemplo). Esse comportamento é recorrente, e N. já foi apreendido 9 vezes 

nos últimos 6 meses. Relatórios anteriores, feitos por psicólogos e por psiquiatras, apontam 

corretamente para o diagnóstico de: 

a) Transtorno de conduta 

b) Personalidade antissocial  

c) Personalidade histriônica  

d) Personalidade esquizoide  

e) Personalidade depressiva 

 

29) A depressão tem sido um dos transtornos mais incapacitantes dos últimos tempos e se expressa 

de diversas formas, sendo importante ao psicólogo identificar seus sintomas e sua intensidade. 

Assinale a alternativa que apresenta os graus possíveis de depressão. 

a) Melancólica e maníaca 

b) Leve, moderada e grave 

c) Melancólica e psicótica 

d) Leve moderada e crítica 

e) Ansiosa, psicótica e maníaca. 

 

30) A respeito das funções psíquicas e alterações psicopatológicas, avalie as afirmativas a seguir: 

I. As alterações da atenção podem ocorrer em distúrbios neurológicos e neuropsicológicos 

e em transtornos mentais, como, por exemplo, demências ou transtornos de humor. 
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II. As ilusões e alucinações são consideradas alterações quantitativas da sensopercepção, 

caracterizadas pela intensidade anormal das imagens percebidas e indicativas da presença de 

transtornos mentais graves. 

III. A linguagem pode sofrer alterações muito peculiares na esquizofrenia indicativas de 

como o processo de pensar, a formação, a utilização de conceitos, os julgamentos e os raciocínios 

estão afetados pela desestruturação da personalidade.  

IV. O conhecimento das alterações no funcionamento e na integridade dos processos 

psicológicos básicos é útil para se compreender os processos psicopatológicos e estados mentais 

alterados, embora não interfira na seleção de estratégias clínicas de entrevista, psicodiagnóstico 

ou psicoterapia.  

 

É correto o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) I, II e IV 

c) I, III apenas 

d) II e IV apenas 

e) I e III apenas 

 

31) A entrevista psicológica é um momento importante para o levantamento de dados em um 

processo de avaliação. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 

I. Na entrevista livre, não há roteiro prévio para a condução do processo de avaliação. 

II. A entrevista estruturada não é utilizada em uma avaliação clínica. 

III. Na entrevista semiestruturada, o entrevistador formula um roteiro básico e vai fazendo as 

perguntas de forma mais livre, procurando seguir o que entrevistado fala. 

 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

c) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

d) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

32) O DSMIV apresenta importante classificação dos transtornos mentais. A esse respeito, analise 

as afirmativas a seguir: 

I. No caso de personalidade esquizotípica, os indivíduos apresentam dificuldades para manter 

relações pessoais íntimas, ideação paranoide e ilusões corporais. 

II. Nos transtornos de personalidade paranoide, os indivíduos tendem a guardar rancores, 

apresentam desconfiança excessiva e tendem a distorcer as experiências por acharem que os 

outros são hostis. 
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III. Nos transtornos de personalidade histriônica, os indivíduos apresentam dramatização, 

sugestionabilidade aumentada, busca contínua de atenção e erotização de diferentes situações 

não eróticas. 

 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

d) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

33) Sobre os passos do processo psicodiagnóstico, assinale a alternativa correta. 

a) O plano de avaliação é um passo importante do processo psicodiagnóstico, visto que por meio 

deste se procura identificar os instrumentos e recursos que permitirão estabelecer a relação entre 

as perguntas iniciais e as possíveis respostas das hipóteses levantadas. 

b) A formulação de perguntas básicas e hipóteses, a serem confirmadas ou não durante o processo 

psicodiagnóstico, não deve ser considerada parte do processo psicodiagnóstico, mas sim parte do 

encaminhamento realizado para o processo. 

c) É recomendado que a bateria de testes utilizada envolva apenas testes psicométricos em detrimento 

de técnicas projetivas, visto que estas últimas possuem menor fidedignidade em seus resultados. 

d) Uma vez esclarecidos as hipóteses e objetivos do processo psicodiagnóstico, o psicólogo deve 

iniciar imediatamente o processo e, no decorrer deste, ir estabelecendo os informes necessários ao 

examinando (número de sessões, duração das sessões, honorários e outros). 

e) A interpretação dos dados coletados durante a entrevista não deve ser relacionada com a história 

clínica do paciente, a fim de evitar erros de interpretação dos conteúdos coletados no material de 

testagem. 

 

34) Assinale a alternativa correta. As estratégias grupais têm sido amplamente utilizadas na prática 

profissional do psicólogo nas mais variadas áreas e contextos de atuação (educação, saúde e 

trabalho), nem sempre acompanhadas de uma teoria que sustente a prática. São condições 

indispensáveis para o trabalho grupal: 

a) A avaliação da compatibilidade entre as metas e a estratégia utilizada, independentemente do 

contexto. 

b) A avaliação da compatibilidade entre as metas, a estratégia utilizada e as condições de sua 

utilização, independentemente do contexto. 

c) A análise do contexto, a estratégia utilizada e a necessidade dos coordenadores. 

d) A verificação da compatibilidade entre os objetivos da estratégia utilizada, as necessidades dos 

participantes do grupo e as condições do contexto no qual ela está ocorrendo. 

e) A verificação da compatibilidade entre os objetivos da estratégia utilizada, as necessidades dos 

coordenadores do grupo e as condições do contexto no qual ela está ocorrendo. 
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35) “O objeto de formação do profissional deve instrumentar o sujeito para uma prática de 

transformação de si, dos outros e do contexto em que estão inseridos. Defende ainda a ideia de 

que aprendizagem é sinônimo de mudança, na medida em que deve haver uma relação dialética 

entre sujeito e objeto e não uma visão unilateral, estereotipada e cristalizada... A aprendizagem 

é um processo contínuo em que comunicação e interação são indissociáveis, na medida em que 

aprendemos a partir da relação com os outros". (PICHON-RIVIÈRE, 1998) 

A citação acima se refere a uma técnica muito utilizada em saúde mental que consiste em um 

trabalho com grupos, cujo objetivo é promover um processo de aprendizagem para os sujeitos 

envolvidos. A técnica acima descrita descreve: 

a) Grupos psicoterápicos. 

b) Grupos sociais. 

c) Grupos de atividades psicoeducativas. 

d) Grupos operativos. 

e) Grupos de laboratório.  

 

36) Vigotskii além de valorizar a aprendizagem como a promotora do desenvolvimento humano, 

delega à educação e ao ensino um importante papel nesse processo. Sobre isso, analise as 

afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas, e assinale a alternativa correta. 

(____) A preocupação de Vigotski, ao realizar suas investigações sobre as diferentes abordagens 

que tratam da relação entre aprendizagem e desenvolvimento, era compreender o nível de 

desenvolvimento intelectual da criança 

(____) O desenvolvimento e a aprendizagem são diferentes, porém articulados entre si, numa 

relação dialética. Entre outras palavras: a aprendizagem influencia o desenvolvimento, assim 

como o desenvolvimento influencia a aprendizagem. 

(____) há uma relação entre o tempo, o desenvolvimento e a aprendizagem, isto é, para aprender, 

primeiramente, é necessário desenvolverse, o que ocorre por meio da maturação do sistema 

nervoso. 

a) V, V, V 

b) F, V, V 

c) V, F, F 

d) V, V, F 

e) F, V, F 

 

37) Segundo Jurema Alcides Cunha, um psicodiagnóstico, utilizando modelo psicológico de natureza 

clínica, segue alguns passos, sendo que se inicia o processo por meio de: 

a) Do levantamento de perguntas relacionadas com os motivos da consulta e definição das hipóteses 

iniciais e dos objetivos do exame. 

b) Da comunicação de resultados e orientação sobre o caso e o encerramento do processo. 

c) Do levantamento quantitativo e qualitativo dos dados. 

d) Do planejamento, seleção e utilização de instrumentos de exame psicológico. 

e) Da integração de dados e informações e formulação de inferências pela integração dos dados, tendo 
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como pontos de referência as hipóteses iniciais e os objetivos do exame. 

 

38) Em sua obra clássica intitulada ‘Psicoterapia Breve Integrada’, Vera Lemgruber (1997) indica de 

forma didática, que a técnica da Psicoterapia Breve se baseia no tripé: 

a) Aliança terapêutica, atividade e planejamento. 

b) Foco, atividade e planejamento. 

c) Aliança terapêutica, foco e planejamento. 

d) Foco, abordagem e planejamento. 

e) Nenhuma das opções 

 

39) Analise as afirmativas abaixo a respeito da atuação do psicólogo no CRAS.  

I. O psicólogo pode atuar nos serviços, benefícios, programas e projetos da unidade básica de 

assistência social.  

II. A atuação do psicólogo deve se articular a um plano de trabalho elaborado com a equipe 

interdisciplinar.  

III. As ações nas quais o psicólogo atuará não preveem a continuidade.  

IV. O território não é algo no qual o psicólogo deva apoiar as suas investigações na atuação 

nesses ambientes.  

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.  

a) São corretas apenas as afirmativas I e II. 

b) São corretas apenas as afirmativas I e IV.  

c) São corretas apenas as afirmativas II e III.  

d) São corretas apenas as afirmativas II e IV.  

e) São corretas apenas as afirmativas III e IV. 

 

40) Considerando os critérios do DSM-V para o diagnóstico de Transtornos Relacionados a 

Substâncias, é correto afirmar:  

I. O Transtorno relacionado ao Álcool pode ser classificado quanto à gravidade atual em breve, 

moderada ou grave.  

II. Os transtornos relacionados à cafeína contemplam Intoxicação por cafeína e Abstinência de 

cafeína.  

III. Os transtornos relacioados à cannabis não estão previstos.  

IV. O Transtorno por uso de Fenciclidina está relacionado nos Transtornos relacionados a 

Alucinógenos.  

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas: 

a) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.  

b) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.  

d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.  

e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 
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CARGO: PSICÓLOGO  

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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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 40 (quarenta) 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) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. Considerando também 

os refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 23 milhões necessita de assistência 

humanitária urgente. Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 
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3) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

  

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

6) (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 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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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.  

 

7) (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. 

 

8) (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 

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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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. 

 

9) (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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 
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3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

13) (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 boa 

 

14) (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. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

16) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) Legítima defesa 

b) Igualdade jurídica 

c) Soberania popular 

d) Liberdade individual 

e) Desigualdade social 

 

17) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 
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20) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) Suponhamos a integralização do capital de uma empresa pelo sócio A e o sócio B. O sócio A 

participa com o capital social de R$80.000,00 em moeda corrente. O sócio B participa com o 

capital social de R$100.000,00, integralizado da seguinte forma: em dinheiro R$30.000,00; em 

máquinas e equipamentos R$40.000,00; em veículos o valor de R$30.000,00. Os bens do sócio B 

foram avaliados com laudo pericial, incorporado à sociedade. 

 

Os lançamentos contábeis da integralização do capital na sociedade foram: 

a)  D = Caixa    R$ 180.000,00 

C = Capital social   R$ 180.000,00 

 

b) D = Caixa    R$ 110.000,00 

D = Máquinas e equipamentos R$ 40.000,00 

D = Veículos    R$ 30.000,00 

C = Capital social   R$ 180.000,00 

 

c) C = Capital social   R$ 180.000,00 
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D = Caixa    R$ 110.000,00 

C = Máquinas e Equipamentos R$ 40.000,00 

C = Veículos    R$ 30.000,00 

 

d) D = Caixa    R$ 110.000,00 

D = Máquinas e Equipamentos R$ 70.000,00 

C = Capital social   R$ 180.000,00 

 

e) D = Caixa    R$ 110.000,00 

D = Máquinas e Equipamentos R$ 30.000,00 

D = Veículos    R$ 40.000,00 

C = Capital social   R$ 180.000,00 

 

22) No Balancete de Encerramento de uma Sociedade Empresária, foram fornecidos os seguintes 

saldos: 

CONTAS      SALDOS 

Caixa       R$ 6.500,00 

Capital Social     R$ 22.000,00 

Clientes      R$ 30.000,00 

Custo das Mercadorias Vendidas   R$ 25.400,00 

Depreciação Acumulada    R$ 3.100,00 

Despesas Administrativas    R$ 6.200,00 

Fornecedores     R$ 18.000,00 

ICMS a Recuperar     R$ ? 

ICMS sobre Vendas     R$ 7.000,00 

Impostos à Pagar     R$ 700,00 

Veículos      R$ 10.000,00 

Receita com Vendas de Mercadorias  R$ 50.000,00 

 

Admitindo que estejam presentes todos os saldos do Razão da empresa e que todos os valores 

estejam corretos, pode-se afirmar que o valor de “ICMS a Recuperar” é de: 

a) R$ 6.300,00. 

b) R$ 8.700,00. 

c) R$ 11.900,00. 

d) R$ 18.700,00. 

e) R$ 22.700,00. 

 

23) Uma Sociedade Empresária realizou as seguintes transações em janeiro de 2020: 

• Aquisição de mercadorias para revenda, para pagamento em 20.2.2020, por 

R$180.000,00. Nesse valor estão incluídos: ICMS recuperável no valor de R$21.600,00. 
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• Venda, à vista, de 50% das mercadorias adquiridas por R$160.000,00, com entrega 

imediata. Tributos sobre a venda: ICMS de R$19.200,00. 

• O Estoque de Mercadorias para Revenda no início do mês era igual a zero. 

 

O resultado das transações dessa Sociedade Empresária, em janeiro de 2020, gerou um Lucro 

Bruto de: 

a) R$ 89.125,00. 

b) R$ 70.800,00. 

c) R$ 70.000,00. 

d) R$ 61.600,00. 

e) R$ 36.000,00. 

 

24) De acordo com os dados abaixo e sabendo-se que o Estoque Final de Mercadorias totaliza 

R$350.000,00, em 31.12.2020, o Resultado Líquido é de:  

 

Contas           Valor____  

Caixa       R$ 80.000,00  

Capital Social       R$ 50.000,00  

Compras de Mercadorias    R$ 800.000,00  

Depreciação Acumulada    R$ 65.000,00  

Despesas com Juros     R$ 110.000,00  

Despesas Gerais     R$ 150.000,00  

Duplicatas a Pagar     R$ 355.000,00  

Duplicatas a Receber    R$ 140.000,00  

Estoque Inicial de Mercadorias   R$ 200.000,00  

Móveis e Utensílios     R$ 70.000,00  

Receita com Juros     R$ 80.000,00  

Receitas com Vendas    R$ 1.000.000,00 

a) R$ 170.000,00.  

b) R$ 240.000,00.  

c) R$ 350.000,00.  

d) R$ 390.000,00.  

e) R$ 410.000,00. 

 

25) Em novembro de 2020 uma Sociedade Empresária comprou móveis e utensílios para fins de 

utilização em suas atividades administrativas. Esses ativos foram adquiridos de um fornecedor 

nacional e o montante de caixa dado como entrada no ato da compra foi de R$ 5.000,00. O 

restante do pagamento ficou acordado para ser efetuado em quatro prestações mensais, iguais e 

consecutivas de R$ 3.000,00, devendo a primeira prestação ser paga em dezembro de 2020. Na 

data do reconhecimento do custo inicial dos móveis e utensílios, a Sociedade Empresária 

esperava utilizá-los por mais de um período. No reconhecimento inicial ficou constatado que o 
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prazo de pagamento não excedia os prazos normais de crédito e que o preço equivalente à vista 

era R$ 17.000,00. 

 

Considerando-se apenas as informações apresentadas, assinale a alternativa que representa o 

correto lançamento contábil do custo inicial de aquisição dos móveis e utensílios dessa Sociedade 

Empresária. 

a)  D – MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)     

17.000 

C – CAIXA (ATIVO CIRCULANTE)                                         

5.000      

C – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO CIRCULANTE)   

12.000 

 

b) D – MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)     

17.000 

C – CAIXA (ATIVO CIRCULANTE)        

5.000 

C – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO CIRCULANTE)     

3.000 

C – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)    

9.000 

 

c) D – MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)     

17.000 

C – CAIXA (ATIVO CIRCULANTE)           

5.000 

C – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)  

12.000 

 

d)  D – MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)     

12.000   

C – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO CIRCULANTE)   

12.000 

 

e)  C – MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)     

12.000 

 D – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO CIRCULANTE)   

12.000 

 
 

26) Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes saldos: 

Contas         Saldo Atual 

Ajuste a Valor Presente - Contas a Receber     R$35.000,00 

Caixa         R$100.000,00 

Capital Social         R$120.000,00 

Contas a Receber       R$380.000,00 
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Contas a Receber - Longo Prazo     R$120.000,00 

Custo das Mercadorias Vendidas      R$540.000,00 

Décimo Terceiro e Encargos a Pagar     R$160.500,00 

Depreciação Acumulada       R$20.000,00 

Despesas Administrativas       R$45.000,00 

Despesas Pagas Antecipadamente - Seguros a Apropriar  R$24.000,00 

Despesas com Vendas       R$19.050,00 

Estoque         R$90.000,00 

Férias e Encargos a Pagar      R$130.000,00 

Fornecedores        R$251.400,00 

ICMS a Recolher        R$57.000,00 

Imobilizado         R$200.000,00 

Impostos Incidentes sobre Venda      R$185.850,00 

Receita de Vendas        R$900.000,00 

Receita Financeira        R$30.000,00 

 

Considerando os dados, o total dos saldos credores é de: 

a) R$1.611.900,00. 

b) R$1.648.900,00. 

c) R$1.668.900,00. 

d) R$1.703.900,00. 

e) R$1.768.900,00 

 

27) Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes dados: 

Contas Saldos 

Cofins sobre Receita Bruta   R$ 600,00 

Custo das Mercadorias Vendidas  R$ 63.300,00 

Descontos Incondicionais Concedidos R$ 12.000,00 

Despesas de Comissões Sobre Vendas RS 2.880,00 

Despesas Financeiras    R$ 1.440,00 

Despesas com Seguros   R$ 1.080,00 

Despesas Administrativas   R$ 24.480,00 

ICMS Sobre Vendas    R$ 19.200,00 

PIS sobre Receita Bruta   R$ 900,00 

Despesa com IR e CSLL   R$ 7.500,00 

Receita Bruta com Vendas de Mercadorias R$ 132.000,00 

Receitas Financeiras    RS 8.400,00 

 

Com base nos dados apresentados, pode-se afirmar que o valor do Lucro Líquido do Exercício 

é de: 

a) R$ 7.020,00. 
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b) R$ 8.520,00. 

c) R$ 11.400,00. 

d) R$ 19.020,00. 

e) R$ 20.520,00. 

 

28) Uma Sociedade Empresária iniciou suas atividades em 2.1.2020 e, ao final do ano, apresentou os 

saldos abaixo. 

Contas         Saldos em 31.12.2020 

Ações de Emissão Própria em Tesouraria    R$ 2.239,00 

Caixa e Equivalente de Caixa      R$ 57.583,00 

Capital a Integralizar       R$ 24.592,00 

Capital Subscrito       R$ 331.991,00 

Contas a Pagar       R$ 8.067,00 

Depreciação Acumulada      R$ 62.896,00 

Dividendos a Pagar       R$ 174.272,00 

Duplicatas a Receber       R$ 170.875,00 

Duplicatas a Receber de Longo Prazo    R$ 56.960,00 

Estoque de Mercadorias para Revenda    R$ 282.985,00 

Financiamentos a Pagar de Longo Prazo    R$ 113.915,00 

Fornecedores        R$ 202.663,00 

Imóveis de Uso       R$ 405.339,00 

Reserva Estatutária       R$ 51.384,00 

Reserva Legal        R$ 13.170,00 

Salários a Pagar       R$ 65.766,00 

Títulos a Receber       R$ 23.551,00 

 

Com base nos saldos apresentados, é CORRETO afirmar que: 

a) O valor do Ativo Circulante é de R$ 537.233,00. 

b) O valor do Ativo Não Circulante é de R$ 401.642,00. 

c) O valor do Passivo Circulante é de R$ 276.496,00. 

d) O valor do Patrimônio Líquido é de R$ 369.714,00.  

e) O valor do Passivo Circulante é de R$ 402.496,00. 

 

29) Uma sociedade empresária apresentou o seguinte Balancete de Verificação em 31.1.2020: 

 

Débito  Crédito 

Intangível       R$ 110.000,00      

Financiamento Bancário – Longo Prazo       R$ 475.500,00 

Contas a Receber – Curto Prazo     R$ 380.000,00   

Fornecedores – Curto Prazo         R$ 73.000,00 

Perdas Estimadas para Crédito de Liquidação Duvidosa    R$ 1.000,00 
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Caixa         R$ 20.000,00 

Estoque        R$ 90.000,00 

Imobilizado        R$ 200.000,00 

Amortização Acumulada          R$ 48.000,00 

Depreciação Acumulada          R$ 20.000,00 

Férias e Encargos           R$ 70.000,00 

Décimo Terceiro e Encargos          R$ 80.500,00 

ICMS a Recolher           R$ 17.000,00 

Capital Social            R$ 64.000,00 

TOTAL        R$ 843.500,00   R$ 843.500,00 

 

Considerando os dados do Balancete de Verificação, assinale a opção CORRETA. 

a) O Ativo Circulante totaliza R$ 519.000,00 e o Ativo Não Circulante totaliza R$ 237.500,00. 

b) O Ativo Circulante totaliza R$ 519.000,00 e o Ativo Não Circulante totaliza R$ 242.000,00. 

c) O Ativo Circulante totaliza R$ 519.000,00 e o Ativo Não Circulante totaliza R$ 267.500,00. 

d) O Ativo Circulante totaliza R$ 489.000,00 e o Ativo Não Circulante totaliza R$ 242.000,00. 

e) O Ativo Circulante totaliza R$ 489.000,00 e o Ativo Não Circulante totaliza R$ 267.500,00. 

 

30) Uma Sociedade Empresária apresentava, em 1º.1.2020, os seguintes saldos em suas contas de 

Patrimônio Líquido: 

 

Contas      Saldo    Natureza 

Capital Subscrito    R$500.000,00   Credora 

Capital à Integralizar    R$150.000,00   Devedor 

Reserva Legal     R$30.000,00   Credora 

Reserva de Lucros para Expansão  R$50.000,00   Credora 

  

Durante o ano de 2020, essa sociedade apresentou as seguintes movimentações: 

Integralização de capital em dinheiro no montante de R$80.000,00. 

Lucro Líquido do período no montante de R$120.000,00. 

Destinação do lucro para dividendos obrigatórios a pagar de R$65.000,00. 

Destinação do lucro para Reserva Legal de R$6.000,00. 

Destinação do lucro para Reserva de Lucros para Expansão de R$49.000,00. 

Considerando que houve apenas esses saldos e movimentações, o saldo do Patrimônio Líquido 

da empresa, em 31.12.2020, era de: 

a) R$565.000,00. 

b) R$630.000,00. 

c) R$ 730.000,00. 

d) R$865.000,00. 

e) R$930.000,00. 
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31) Assinale a opção que representa a CORRETA associação entre o fato contábil e o seu registro 

no Balanço Patrimonial. 

a) A compra, a prazo, de mercadoria para revenda provoca um aumento no Ativo e uma redução no 

Passivo. 

b) A contratação de uma apólice de seguros, com pagamento a prazo, para cobertura de doze meses 

a transcorrer provoca um aumento no Ativo e um aumento no Passivo. 

c) A integralização de capital com bens para uso provoca um aumento no Ativo e uma redução no 

Patrimônio Líquido. 

d) O pagamento em dinheiro a fornecedores, decorrente de aquisição de mercadorias a prazo, provoca 

uma diminuição no Ativo e um aumento no Passivo. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

32) Relacione os grupos do Ativo descritos, na primeira coluna, com as suas respectivas 

propriedades, na segunda coluna, e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 

(1) Ativo Circulante          (___) Ativos mantidos para uso na produção ou fornecimento de mercadorias     

ou serviços, para aluguel a outros ou para fins administrativos, e que se espera utilizar por mais de um 

período. 

(2) Investimentos              (___) Ativos que serão realizados, vendidos ou consumidos no decurso normal 

do ciclo operacional da entidade, mantidos essencialmente com o propósito de ser negociado. 

(3) Imobilizado              (___) Ativos não monetários, sem substância física, identificáveis, controlados 

e geradores de benefícios econômicos futuros, tais como: projeto e implantação de novos processos ou 

sistemas. 

(4) Intangível             (___) Ativos mantidos para obtenção de rendas ou para valorização do capital 

ou para ambas, tais como: terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo e não para venda a 

curto prazo no curso ordinário dos negócios. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) 1, 2, 3, 4. 

b) 1, 3, 2, 4. 

c) 3, 1, 4, 2. 

d) 3, 4, 1, 2. 

e) 3, 4, 2, 1. 

 

33) Uma Sociedade Empresária efetuou aplicação financeira em 1º.11.2019, para resgate em 

31.1.2020, no valor de R$2.000.000,00, com taxa de 2% ao mês com capitalização composta. 

Por ocasião do resgate, será retido Imposto de Renda na fonte à alíquota de 15% sobre o valor 

do rendimento da aplicação financeira, compensável com o Imposto de Renda incidente sobre o 

lucro. 

O banco forneceu a seguinte informação sobre o movimento da aplicação financeira: 
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Mês   Descrição       Movimentação  Saldos 

1º.11.2015  Aplicação       R$2.000.000,00  R$2.000.000,00 

30.11.2015  Rendimento da aplicação     R$40.000,00   R$2.040.000,00 

31.12.2015  Rendimento da aplicação     R$40.800.00  R$2.080.800,00 

31.1.2016  Rendimento da aplicação     R$41.616,00  R$2.122.416,00 

31.1.2016  Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF  (R$18.362,40)  R$2.104.053,60 

31.1.2016  Resgate       (R$2.104.053,60) R$0,00 

 

Nessa Sociedade Empresária, o valor da receita financeira a ser reconhecida em janeiro de 2020, 

de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade emanadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, é de: 

a) R$23.253,60. 

b) R$41.616,00. 

c) R$ 91,253,60 

d) R$104.053,60. 

e) R$122.416,00. 

 

34) Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes dados extraídos da contabilidade referente 

ao ano de 2020: 

 

 Receita de Vendas      R$ 90.000,00 

 Variação positiva de Contas a Receber   R$ 60.000,00 

 Pagamento a fornecedores       R$ 20.000,00 

 Compra à vista de Ativo Imobilizado   R$ 15.000,00 

 

A variação de Contas a Receber deveu-se única e exclusivamente a recebimentos de vendas de 

mercadorias efetuadas no período. 

Com base nos dados apresentados, o caixa gerado nas atividades operacionais foi de: 

a) R$ 10.000,00. 

b) R$ 25.000,00. 

c) R$ 40.000,00. 

d) R$ 65.000,00. 

e) R$ 115.000,00. 

 

35) Uma sociedade empresarial apresentou os seguintes dados referentes ao seu Balanço Patrimonial 

em 31/12/2020: 

 Contas        Saldos em 31/12/2020 (R$) 

Obras de arte           15 000,00 

Móveis e Utensílios            25 000,00 

Assinaturas e anuidades a apropriar              1 500,00 
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Mercadorias para Revenda           26 000,00 

Bancos C/ Movimento               9 300,00 

Móveis e Utensílios – depreciação              2 500,00 

Duplicatas a Receber (para recebimento em 6 meses)       50 000,00 

Empréstimos para sócios               7 500,00 

Ajuste a valor presente de duplicatas a receber (para recebimento em 14 meses)    22 000,00 

Duplicatas a Receber (para recebimento em 14 meses)                00 000,00 

Direitos Autorais                5 100,00 

Instrumentos financeiros para negociação imediata      10 000,00 

 

Com base nos dados apresentados, conclui-se que o valor do Ativo Não Circulante em 31/12/2020 

foi de: 

a) R$ 120 600,00. 

b) R$ 128 100,00. 

c) R$ 138 100,00. 

d) R$ 172 100,00. 

e) R$ 182 100,00. 

 

36) Uma Sociedade Empresária não conseguiu liquidar uma duplicata dentro do prazo de 

vencimento, e o fornecedor enviou a duplicata para cobrança em cartório. 

Foram cobrados juros simples à taxa de 1% ao mês, além de uma taxa de cobrança no valor de 

R$150,00. 

A duplicata venceu há 14 meses. 

O valor da duplicata era de R$12.000,00 na data de vencimento. 

 

Considerando os dados acima, o valor atualizado da duplicata, a ser pago no cartório, é de: 

a) R$13.680,00. 

b) R$13.743,69. 

c) R$13.830,00. 

d) R$13.943,69. 

e) R$14.630,00. 

 

37) Uma Sociedade Empresária obteve um empréstimo com vencimento final para 30.11.2020. 

O Valor total a ser pago para a quitação da dívida, no vencimento, incluindo-se juros e principal, 

é de R$ 125.440,00. 

O contrato permite liquidação antecipada, utilizando-se a taxa de juros compostos de 12% a.a. 

Com base nos dados informados, o saldo do empréstimo, dois anos antes do vencimento, será de: 

a) R$93.528,06. 

b) R$100.000,00. 

c) R$101.161,29. 

d) R$ 110.000,00. 
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e) R$112.000,00. 

 

38) Uma Sociedade Empresária apresentou o seguinte balancete, após a apuração e destinação do 

resultado, para elaboração do Balanço Patrimonial de 31.12.2020: 

 

Contas           Saldo em 31.12.2020 

- 13º Salário a Pagar         R$15.000,00 

- Adiantamento de Cliente – Curto Prazo      R$4.000,00 

- Adiantamento de Salários – Curto Prazo      R$1.000,00 

- Bancos conta Movimento        R$12.000,00 

- Capital Subscrito         R$100.000,00 

- Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos    R$2.000,00 

- Dividendo Adicional Proposto       R$6.400,00 

- Duplicatas a Receber – Curto Prazo       R$60.000,00 

- Empréstimos a Pagar – Longo Prazo      R$40.000,00 

- Encargos Financeiros a Transcorrer de Empréstimos – Longo Prazo  R$1.500,00 

- Férias a Pagar         R$18.000,00 

- FGTS a Recolher         R$2.700,00 

- Fornecedores – Curto Prazo        R$133.000,00 

- ICMS a Recuperar – Curto Prazo       R$2.000,00 

- INSS a Recolher         R$9.000,00 

- Máquinas e Equipamentos – Bens em Operação     R$12.000,00 

- Mercadorias para Revenda        R$170.000,00 

- Participações em Coligadas        R$75.000,00 

- Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa – Curto Prazo  R$8.400,00 

- Prêmios de Seguro a Apropriar – Curto Prazo     R$10.000,00 

- Reserva Legal         R$5.000,00 

 

Considerando-se apenas as informações apresentadas, o total do Ativo é de: 

a) R$331.100,00. 

b) R$331.600,00. 

c) R$340.000,00. 

d) R$342.000,00. 

e) R$371.600,00. 

 

39) Uma Sociedade Empresária apresentou as seguintes informações quanto aos saldos de suas 

contas patrimoniais em 31.12.2020: 

 

- Bancos Conta Movimento       R$24.083,00 

- Caixa         R$2.043,00 

- Capital a Integralizar      R$11.158,00 
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- Capital Subscrito       R$150.625,00 

- Depreciação Acumulada de Edificações de Uso   R$28.537,00 

- Duplicatas a Receber – Curto Prazo     R$77.527,00 

- Duplicatas Descontadas – Curto Prazo     R$32.000,00 

- Edificações de Uso        R$183.904,00 

- Empréstimos a Pagar – Curto Prazo     R$79.068,00 

- Empréstimos a Pagar – Longo Prazo     R$17.621,00 

- Encargos Financeiros a Transcorrer – decorrente  

de Duplicatas Descontadas – Curto Prazo     R$2.161,00 

- Fornecedores – Curto Prazo      R$91.950,00 

- ICMS a Recuperar – Curto Prazo     R$2.851,00 

- Mercadorias para Revenda      R$128.391,00 

- Reservas para Contingências     R$28.657,00 

- Telefone a Pagar – Curto Prazo     R$3.660,00 

 

Considerando-se apenas as informações apresentadas, é CORRETO afirmar que: 

a) o saldo do Ativo Circulante é de R$234.895,00. 

b) o saldo do Ativo Não Circulante é de R$166.525,00. 

c) o saldo do Passivo Circulante é de R$174.678,00. 

d) o saldo do Patrimônio Líquido é de R$179.282,00. 

e) o saldo do Patrimônio Líquido é de R$185.282,00. 

 

40) Uma Sociedade Empresária apresentou as seguintes informações referentes ao mês de dezembro 

de 2019: 

 Despesa de dezembro de 2019, paga em janeiro de 2017 R$34.000,00 

 Despesa de janeiro de 2020, paga em dezembro de 2016 R$48.000,00 

 Despesa de dezembro de 2019, paga em dezembro de 2016 R$74.000,00 

 Receita de dezembro de 2019, recebida em janeiro de 2017 R$99.000,00 

 Receita de janeiro de 2020, recebida em dezembro de 2016 R$84.000,00 

 Receita de dezembro de 2019, recebida em dezembro de 2016 R$39.000,00 

 

Não há incidência de tributos e nem de acréscimos financeiros. 

Considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBC TG ESTRUTURA 

CONCEITUAL – ESTRUTURA CONCEITUAL PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

DE RELATÓRIO CONTÁBILFINANCEIRO, a Sociedade Empresária apurou, no mês de 

dezembro de 2019: 

a) Prejuízo de R$117.000,00. 

b) Prejuízo de R$35.000,00. 

c) Lucro de R$30.000,00. 

d) Lucro de R$66.000,00. 

e) Lucro de R$117.000,00. 
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CARGO: TESOUREIRO  

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 

 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 

36 

37 

38 

39 

40 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

 

Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 40 (quarenta) 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 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

1) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. Considerando também 

os refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 23 milhões necessita de assistência 

humanitária urgente. Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 
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3) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

  

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

6) (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 

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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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.  

 

7) (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. 

 

8) (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 

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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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. 

 

9) (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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 
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3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

13) (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 boa 

 

14) (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. 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

16) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) Legítima defesa 

b) Igualdade jurídica 

c) Soberania popular 

d) Liberdade individual 

e) Desigualdade social 

 

17) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

 

20) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21) O incremento a produção agropecuária tem como conseqüência a ocupação de áreas 

preservadas. Amplia-se desta forma a aproximação e riscos de contato com microorganismos 

desconhecidos. A possibilidade de surgirem novas doenças, ou mesmo, doenças conhecidas com 

maior virulência não pode ser descartada para o planejamento de políticas preventivas à saúde. 

Relacione a seguir a seqüência numérica correta da zoonose e seu respectivo agente etiológico. 

 

1-Leishmaniose tegumentar   (   ) Leishmania chagasi. 

2-Leishmaniose visceral   (   ) Leishmania braziliensis.  

3-Febre maculosa    (   ) Mycobacterium bovis. 

4-Tuberculose     (   ) Rickettsia rickettsii 

 

a) 2,1,3,4. 

b) 1,2,3,4. 

c) 2,1,4,3. 

d) 1,2,4,3. 

e) 3,1,3,4. 
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22) Os estabelecimentos de produtos de origem animal devem satisfazer às seguintes condições 

básicas e comuns, exceto: 

a) Dispor de área suficiente para construção do edifício ou edifícios principais e demais dependências. 

b) Dispor de luz natural e artificial abundantes, bem como de ventilação suficiente em todas as 

dependências, respeitadas as peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis. 

c) Dispor de mesas de plástico para os trabalhos de manipulação e preparo de matérias-primas e 

produtos comestíveis. 

d) Dispor de rede de abastecimento de água para atender suficientemente às necessidades do trabalho 

industrial e às dependências sanitárias, e, quando for o caso, de instalações para tratamento de 

água. 

e) Possuir pátios e ruas pavimentados, bem como as áreas destinadas à secagem de produtos. 

 

23) O controle microbiológico dos alimentos principalmente aqueles de origem animal é 

fundamental para a higiene e saúde pública veterinária, uma vez que os alimentos estão sujeitos 

a contaminação de microrganismos patogênicos, diante disso surge a importância da inspeção e 

fiscalização desses alimentos nos estabelecimentos industriais e comercias. A respeito disso 

assinale a alternativa que não apresenta aspectos de agentes microbianos causadores de doenças 

transmitidas por alimentos (DTA): 

a) Entre os alimentos mais frequentemente contaminados pela bactéria Shigella spp estão os 

alimentos desidratados, os cereais e as especiarias. 

b) Clostriduim perfringens uma bactéria anaeróbica é comumente isolada de alimentos, 

principalmente de produtos cárneos originados de bovinos e aves. A contaminação destes 

alimentos pode ocorrer durante o processo de abate, no varejo ou durante a manipulação domiciliar. 

c) As toxinfecções associadas ao Bacillus cereus, geralmente ocorrem devido à manutenção de 

alimentos prontos em temperatura inadequada e reaquecimento insuficiente. 

d) O Staphylococcus coagulase positivo é um dos agentes microbianos que mais causam surtos de 

intoxicação alimentar, isso se deve ao serem normalmente transmitidos aos alimentos através de 

manipuladores, portadores assintomáticos. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

24) São consideradas doenças zoonóticas: 

a) Parvovirose e Leishmaniose. 

b) Raiva e Leishmaniose. 

c) Erliquiose e Cinomose. 

d) Cinomose e Coronavirose. 

e) Raiva e Cinomose. 

 

25) Deve ser evitada, a juízo da Inspeção Federal a matança de, EXCETO: 

a) Fêmeas em estado adiantado de gestação (mais de dois terços do tempo normal da gravidez). 

b) Animais caquéticos. 

c) Animais desnutridos. 
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d) Animais que padeçam de qualquer enfermidade, que torne a carne imprópria para o consumo. 

e) Animais com menos de 40 (trinta) dias de vida extrauterina. 

 

26) A respeito do complexo teníase/cisticercose assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso nas 

sentenças abaixo: 

(  ) O complexo teníase/cisticercose é constituído por duas entidades mórbidas distintas, causadas 

por cestódios, em fases diferentes do seu ciclo de vida. A teníase é provocada pela presença da 

forma adulta da Taenia solium ou da Taenia saginata, no intestino delgado. A cisticercose é 

causada pela larva da Taenia saginata nos tecidos, ou seja, é uma enfermidade somática. 

( ) O homem é o único hospedeiro definitivo da forma adulta da T. solium e da T. saginata. O 

suíno doméstico ou javali é o hospedeiro intermediário da T. solium, e o bovino é o hospedeiro 

intermediário da T. saginata, por apresentarem a forma larvária (Cysticercus cellulosae e C. 

bovis, respectivamente) nos seus tecidos. 

( ) O cisticerco aloja-se em diversas partes do organismo, como tecidos musculares ou 

subcutâneos; glândulas mamárias (mais raramente); globo ocular e com menor frequência no 

sistema nervoso central. 

( ) Morfologicamente os parasitas desse complexo apresentam corpo divido escólex, colo e 

estróbilo, apresentando um sistema digestivo simples, mas também algumas particularidades 

como escólex possuindo 4 ventosas e uma dupla coroa de acúleos inseridos no rostro observados 

na espécie Taenia solium. 

 

A sequência correta dos itens é: 

a) F, V, F, F 

b) V, V, V, F 

c) F, V, V, V 

d) V, F, V, V 

e) F, F, V, V 

 

27) Tratando-se de estabelecimentos destinados ao recebimento e industrialização do pescado, 

assinale a alterntiva que contém a temperatura exigida para a estocagem deste produto, ns 

entrepostos de câmaras frigoríficas. 

a) -5°C (menos cinco graus centígrados) a -17°C (menos dezessete graus centígrados). 

b) -5°C (menos cinco graus centígrados) a -20°C (menos vinte graus centígrados). 

c) -10°C (menos dez graus centígrados) a -15°C (menos quinze graus centígrados). 

d) -15°C (menos quinze graus centígrados) a -25°C (menos vinte e cinco graus centígrados) 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

28) O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento oficializou os métodos analíticos para o 

controle do leite e produtos lácteos. Sobre esses métodos e os parâmetros determinados marque 

a alternativa correta. 
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a) A determinação da densidade do leite fornece informações sobre a quantidade de gordura; o 

acréscimo de gordura ao leite provoca elevação no valor da densidade. 

b) Para a determinação de gordura no leite utilizase o disco deAckermann. Para a determinação de 

gordura no leite utilizase o disco deAckermann. 

c) Na prova do alizarol, o leite normal deve apresentar coloração lilás à violeta. 

d) O índice de caseinomacropeptídeo é obtido através de cromatografia líquida de alta eficiência. 

e) O leite normal deve apresentar índice crioscópico mínimo de -0,512 °C. 

 

29) A constatação de alterações nos animais antes do abate determina sua separação do lote. Dessa 

maneira, evita-se a entrada de animais portadores de doenças infectocontagiosas na sala de 

abate, o que, além de atentar contra a saúde pública, contaminaria as instalações e os 

equipamentos. De acordo com o Art. 108 do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária dos 

Produtos de Origem Animal, quando houver suspeita de Carbúnculo Hemático verificada 

durante a inspeção dos bovinos, à Inspeção Federal cabe proceder como se segue: 

a) Observar por 48 horas; se no fim desse período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício 

de todo o lote, no final da matança. 

b) Observar por 36 horas; se no fim desse período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício 

de todo o lote, no final da matança. 

c) Observar por 24 horas; se no fim desse período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício 

de todo o lote, no final da matança. 

d) Observar por 12 horas; se no fim desse período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício 

de todo o lote, no final da matança. 

e) Observar por 06 horas; se no fim desse período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício 

de todo o lote, no final da matança. 

 

30) No sistema APPCC, uma de suas etapas compreende a determinação do ponto crítico para 

controle (PCCs) pelo qual um perigo identificado pode ser controlado. Um PCC é uma situação, 

prática, procedimento ou processo no qual pode ser exercido o controle de um ou mais fatores 

que, se controlados, podem diminuir ou eliminar um perigo. Dois tipos de PCC são identificados: 

PCC1 que assegura o controle de um perigo e PCC2 que diminui, porém não assegura o controle 

de um perigo. É considerado um PCC2: 

a) Pasteurização no fluxograma para produção de leite em pó. 

b) Cocção no fluxograma para o preparo de rosbife em estabelecimento de serviços de alimentos. 

c) Aquecimento em fluxograma para produção de leite UHT em recipientes semirrígidos. 

d) Estocagem resfriada no fluxograma para a produção de crustáceos. 

e) Pasteurização no fluxograma para produção de presunto fatiado embalado a partir de presunto 

envasado pasteurizado. 
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31) Na obtenção e no preparo de carcaças e vísceras de bovinos, o repouso previsto pelo RIISPOA é 

de quantas horas? 

a) 12 

b) 48 

c) 18 

d) 36 

e) 24 

 

32) De acordo com o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de OrigemAnimal 

(RIISPOA), em relação aos padrões de identidade e qualidade de pescado e seus derivados, pode-

se afirmar que: 

a) Pescado fresco é aquele que foi submetido a um processo de conservação, através da ação do gelo 

ou por meio de métodos de conservação de efeito similar, mantido em temperaturas próximas à do 

gelo fundente, com exceção daqueles comercializados vivos. 

b) Pescado resfriado é aquele embalado e mantido em temperatura de refrigeração. 

c) O processo de congelamento rápido somente pode ser considerado concluído quando o produto 

atingir à temperatura de -20ºC (vinte graus Celsius negativos). 

d) Surimi é o produto resfriado obtido a partir de carne mecanicamente separada de peixe, submetida 

a lavagens sucessivas, drenagem e refino, com adição de aditivos. 

e) Pescado seco ou desidratado é o produto obtido pela dessecação do pescado em diferentes 

intensidades, por meio somente de processo natural, com aditivos, a fim de se obter um produto 

estável à temperatura ambiente. 

 

33) A limpeza e sanitização na indústria alimentícia são operações muito importantes no controle 

sanitário dos alimentos, pois tais práticas evitam a contaminação e alteração dos alimentos. Em 

relação a limpeza com detergentes, pode- se afirmar que o (os): 

a) Detergente alcalino tem a função do amolecimento de água e controle de depósitos minerais. 

b) Agentes tensoativos tem ação umectante e penetrante, ação dispersante e evita a redeposição de 

resíduos. 

c) Detergente ácido age no controle de depósitos minerais e age no deslocamento de resíduos por 

emulsificação. 

d) Agentes quelantes agem no deslocamento de resíduos por emulsificação e saponificação. 

e) Agentes quelantes são classificados em aniônicos, catiônicos e não- aniônicos. 

 

34) Assinale a doença em que NÃO se condena carcaças e órgãos de bovinos acometidos: 

a) Broncopneumonia verminótica. 

b) Carbúnculo sintomático. 

c) Septicemia hemorrágica 

d) Piroplasmoses 

e) Anaplasmose 
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35) Em relação ao processo higiênico-sanitário nos estabelecimentos de abate, NÃO é correto 

afirmar que: 

a) Quando o estabelecimento explora sangue para fins comestíveis, a liberação do mesmo só ocorre 

após a inspeção da carcaça. 

b) O suíno deve ser sangrado num período máximo de 30 segundos transcorridos da insensibilização. 

c) A faca usada na sangria deve ser esterilizada após cada operação durante pelo menos 1 minuto a 

60°C. 

d) Deve haver remoção frequente do excesso de sangue, água e vômitos. 

e) Deve-se manter o fluxo contínuo nos ralos da canaleta de sangria. 

 

36) A micotoxina produzida pelo Aspergillus flavus pode causar prejuízos à saúde de animais e 

humanos. O órgão mais acometido na aflatoxicose é o: 

a) Coração 

b) Fígado 

c) Pâncreas 

d) Pulmão 

e) Rim 

 

37) Se o serviço oficial foi notificado da existência de um foco de doenças vesiculares, o veterinário, 

ao se deslocar para atender à notificação do foco, estabeleceu que o material que deveria colher 

para os exames de confirmação de febre aftosa é: 

a) Epitélio das aftas, linfa (líquido contido nas aftas) e sangue. 

b) Apenas sangue. 

c) Sangue, biopsia de linfanodos e tonsilas. 

d) Sangue e material estomacal. 

e) Sangue, líquido da faringe e esôfago e conteúdo intestinal. 

 

38) O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 87, Parágrafo único, inciso II, da Constituição, combinado 

com o art. 2º do Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, e tendo em vista o que consta do 

Processo nº 21000.009775/2005-33 aprova o modelo da Guia de Trânsito Animal (GTA) a ser 

utilizado em todo o território nacional para transporte de: 

a) Somente animais vivos; 

b) Somente ovos férteis; 

c) Somente animais mortos (cadáveres); 

d) Animais vivos, ovos férteis e outros materiais de multiplicação animal; 

e) Somente materiais de multiplicação animal. 

 

39) A Instrução Normativa 50 (IN 50/13), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

altera a lista de doenças passíveis de aplicação de medidas de defesa sanitária animal, conforme 

prevê o art. 61 do Decreto nº 24.458/34. As doenças presentes na Lista de Notificação Obrigatória 
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ao Serviço Veterinário Oficial devem ser notificadas, obrigatoriamente, por qualquer cidadão, 

bem como por todo profissional que atue na área de diagnóstico, ensino ou pesquisa em saúde 

animal. A IN 50/13 divide as notificações em: imediata – para casos suspeitos ou diagnosticados 

de doenças erradicadas ou nunca registradas no País; imediata – para qualquer caso suspeito; 

imediata – para qualquer caso confirmado; e, mensais – para qualquer caso confirmado. 

Assinale a alternativa que apresenta somente doenças que necessitam de notificação imediata ao 

Serviço Veterinário Oficial quando da ocorrência de qualquer caso suspeito. 

a) Língua azul, doença de Newcastle em aves e botulismo. 

b) Antraz, loque americana das abelhas melíferas e mormo em equinos 

c) Estomatite vesicular, Scrapie em ovinos e caprinos e clamidiose aviária. 

d) Raiva, loque europeia das abelhas melíferas e anemia infecciosa das galinhas. 

e) Raiva, erliquiose, mormo e leptospirose. 

  

40) Assinale a alternativa correta, sobre as doenças de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário 

Oficial: 

a) A febre aftosa é uma doença que requer notificação imediata somente em casos confirmados. 

b) A língua azul é uma doença que requer notificação imediata em qualquer caso suspeito. 

c) A leptospirose e o botulismo devem ser notificados imediatamente quando houver um caso 

suspeito. 

d) A Doença de Newcastle e a anemia infecciosa equina só devem ser notificadas quando houver um 

caso confirmado da doença em laboratório. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO  

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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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 40 (quarenta) 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) (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. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  
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A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

3) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 
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de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

 

6) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

7) (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. 

 

8) (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.  

 

9) (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 
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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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas. 2. 

Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

 d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (ESAF, 2013) Quanto à hierarquia das normas, assinale a opção INCORRETA. 

a) Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas campos de atuação distintos, uma vez 

que a Constituição Federal expressamente indica as matérias que devem ser tratadas por lei 

complementar. 

b) As emendas constitucionais têm a mesma posição hierárquica das normas constitucionais 

originárias, embora somente aquelas estejam sujeitas a controle de constitucionalidade. 

c) A Constituição Federal é hierarquicamente superior às Constituições Estaduais, mas estas não têm 

prevalência sobre as leis orgânicas municipais, que retiram da própria Constituição Federal seu 

fundamento de validade. 

d) Há hierarquia entre as normas jurídicas quando uma delas, a norma superior, é fundamento de 

validade da outra, a norma inferior. 

e) Nas hipóteses de repartição vertical de competências, quando cabe à União estabelecer as normas 

gerais e aos Estados as normas específicas relativamente a determinadas matérias, haverá subordinação 

das normas estaduais em relação às normas gerais federais. 

 

17) (Prefeitura de Pereiras - SP, 2021) De acordo com o artigo 1° da Constituição Federal, são 

fundamentos da República, EXCETO:  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/esaf
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a) Dignidade da pessoa jurídica. 

b) Cidadania.  

c) Pluralismo político.  

d) Soberania.  

e) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

 

18) A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos Princípios Fundamentais. O termo se 

refere a um conjunto de dispositivos contidos na Carta Magna brasileira destinados a estabelecer 

as bases políticas, sociais, administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as 

noções que dão a razão da existência e manutenção do Estado brasileiro. Sendo assim, analise as 

proposições seguintes: 

I – São poderes da União, dependentes um do outro, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

II – Garantir o desenvolvimento nacional e a defesa da paz são Fundamentos da República 

Federativa do Brasil. 

III – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 

nações. 

IV – Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 

constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e IV. 

 

19) Considerando-se que o ato de votar é um meio de exercer a cidadania e obrigatório para alguns, 

são penalidades eleitorais cabíveis ao eleitor, cujo voto é obrigatório, que não votar, não pagar a 

multa eleitoral ou não justificar a ausência: 

I – Não poderá inscrever-se em concurso para cargo ou função pública. 

II – Não receberá salário, caso seja servidor público. 

III – Não poderá obter empréstimo em órgãos mantidos pelo governo. 

IV – Não poderá tirar passaporte ou carteira de identidade. 

Estão CORRETOS: 

a) Todos os itens. 

b) Somente os itens III e IV. 

c) Somente os itens I, II e III. 

d) Somente os itens I, II e IV. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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20) De acordo com a Constituição Federal, são estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O 

servidor público estável só perderá o cargo: 

I- Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

II- Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

III- Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

Estão CORRETOS: 

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente os itens I e III. 

c) Somente os itens II e III. 

d) Todos os itens. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21) (FCC, 2019) Um revestimento completo de argamassa para proteção de alvenarias internas e 

externas assume as seguintes etapas, da primeira à última camada, no sentido de execução: 

a) chapisco, emboço e reboco. 

b) chapisco, reboco e emboço. 

c) reboco, emboço e chapisco. 

d) reboco, chapisco e emboço. 

e) emboço, chapisco e reboco. 

 

22) (FEPESE, 2019) Em relação a critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto a 

projetos, construção, instalação e adaptação de condições de acessibilidade,seguem algumas 

afirmações no contexto relacionado a degraus e escadas: 

1. Uma sequência de três degraus ou mais é considerada escada. 

2. Nas rotas acessíveis não podem ser utilizados 

degraus e escadas fixas com espelhos vazados. 

3. A sequência de até dois degraus é considerada degrau isolado. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

a) É correta apenas a afirmativa 2. 

b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 

c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 

e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 
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23) (FEPESE, 2019) Para realizar o orçamento de uma obra de drenagem, uma das atividades está 

considerando a abertura de uma vala de drenagem de seção transversal 1,20 m × 1,00 m e 

comprimento total 50 m. O material retirado dessa escavação não poderá permanecer no local, 

sendo transportado para um bota-fora licenciado. Como informação complementar consta que 

o terreno é extremamente compactado e será necessário considerar o empolamento de 25%. 

Dessa forma, qual será o volume de material que será transportado?  

a) 48 m³ 

b) 60 m³ 

c) 65 m³ 

d) 75 m³ 

e) 135 m³ 

 

24) (CETREDE, 2019) Com base nos conceitos relacionados à representação de projetos de 

arquitetura, relacione corretamente a coluna B com a coluna A. 

 

COLUNA A 

I. Detalhes ou ampliações. 

II. Planta de edificação. 

III. Planta de situação. 

IV. Planta de Locação. 

 

COLUNA B 

(  ) É a representação da locação da edificação e os demais elementos em um terreno. 

(  ) Representação gráfica de todos os pormenores necessários, em escala adequada, para um 

perfeito entendimento do projeto e para possibilitar sua correta execução. 

(  ) É a representação da locação do terreno urbano ou área rural dentro de uma área, seja 

loteamento urbano ou fração rural. Sua finalidade básica é de representar o formato do lote e os 

elementos que identifiquem a conformação da gleba. 

(  ) Planta que compreende o partido arquitetônico como um todo, em seus múltiplos aspectos. 

Pode conter informações específicas em função do tipo e porte do programa, assim como para a 

finalidade a que se destina. 

 

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

a) I – III – IV – II. 

b) II – I – IV – III. 

c) I – II – III – IV. 

d) IV – I – III – II. 

e) IV – I – II – III. 

 

25) (ADAPTADO DE FCC, 2012) As escadas enclausuradas à prova de fumaça das saídas de 

emergência em edifícios devem ter ingresso por antecâmaras ventiladas, as quais devem ter a 
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abertura de entrada de ar do duto respectivo, situada junto ao piso, ou, no máximo, a 20 cm 

deste, com área mínima, em metros quadrados, de: 

a) 1,20 

b) 1,12 

c) 0,84 

d) 0,60 

e) 0,45 

 

26) (FEPESE, 2019) Em relação ao conforto térmico nas construções, assinale a alternativa correta 

a) O pior isolante térmico é o vácuo. 

b) O isolamento térmico tem como função aumentar as trocas de calor existentes entre o edifício 

e o exterior. 

c) Materiais ou estruturas que são bons isolantes térmicos são caracterizados por uma baixa 

resistência térmica. 

d) Para evitar a ocorrência de condensações no interior de construções, que originam umidade, é 

necessária a utilização de ventilação, para aumentar os índices de umidade nesses lugares. 

e) Quanto mais baixa for a condutividade térmica do material com que são feitas as infraestruturas 

e maior a sua capacidade térmica, menores serão as trocas de calor. 

 

27) (CESPE/CEBRASPE, 2020) Para prever o quantitativo de telhas necessário para a execução da 

cobertura ilustrada nas figuras a seguir, o arquiteto está considerando, em seus cálculos, o 

aumento de telhas com a inclinação de 60%. O fornecedor das telhas prevê um consumo de 30 

telhas para cada m², bem como o acréscimo de 10% de quebras e perdas para a execução dessa 

cobertura. 
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Os dados geométricos do telhado são os seguintes: 

• comprimento = 20 metros; 

• largura = 10 metros; 

• inclinação da água = 60%. 

 

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a quantidade Q, 

aproximada, de telhas que o arquiteto deve estimar ao fazer o orçamento prévio da cobertura 

desse telhado. 

a) 6.000 < Q < 6.450 

b) 6.450 < Q < 7.000 

c) 7.800 < Q < 8.300 

d) 7.000 < Q < 7.200 

e) 7.200 < Q < 7.800 

 

28) (VUNESP, 2020) O programa de necessidades de um projeto prevê ambientes totalizando 2.100 

m², valor ao qual devem ser acrescentados 25% correspondentes a áreas de circulação e 

projeções de paredes. A área do terreno no qual se planeja construir esse projeto é de 2.700 m2. 

A legislação do município no qual se situa esse terreno determina para ele o coeficiente de 

aproveitamento (CA) mínimo de 0,2, o básico de 1,0 e o máximo de 2,5, sendo este último valor 

alcançado mediante aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Nessas condições, a área 

prevista para o projeto: 

a) É menor que o CA básico e será aprovada sem necessidade de potencial construtivo adicional. 

b) É menor que o CA mínimo e irá possibilitar a transferência ou outorga de potencial construtivo 

adicional. 

c) Supera o CA básico, porém é menor que o CA máximo e será aprovada sem necessidade de 

potencial construtivo adicional. 

d) Supera o CA básico e irá requerer transferência ou outorga de potencial construtivo adicional. 

e) Supera o CA máximo e irá requerer transferência ou outorga de potencial construtivo adicional. 

 

29) (APICE, 2021) Analise as afirmações abaixo e assinale a correta. 

a) Infraestrutura urbana corresponde a um conjunto de obras e serviços que suportam o 

funcionamento das áreas urbanizadas. 

b) Áreas non aedificandi correspondem ao somatório dos espaços públicos de uma cidade. 

c) Todo equipamento urbano é uma infraestrutura privada que pode ter utilidade pública ou 

privada. 

d) Projetos de requalificação são intervenções urbanísticas que têm como objetivo a total 

modificação da situação existente, por isso, provocam muitas demolições e reconstruções. 

e) Renovação urbana é um tipo de intervenção que não implica em grandes transformações de 

estruturas e usos, mas recupera o espaço urbano considerando todas as pré-existências como 

parte do projeto. 
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30) (IDCAP, 2020) Sobre o Parcelamento do Solo Urbano, analise as afirmativas a seguir. 

I. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer normas 

complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nessa Lei 

às peculiaridades regionais e locais. 

II. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura 

de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 

ampliação das vias existentes 

III. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com 

aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique abertura de novas vias e 

logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. 

IV. Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, 

mesmo que tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. 

V. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de 

escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de 

água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. 

 

Marque a alternativa CORRETA sobre o parcelamento do solo urbano: 

a) II, III, IV e V. 

b) II, III e V. 

c) II e V. 

d) II, III e IV. 

e) I e IV. 

 

31) (CETREDE, 2019) A lei de zoneamento municipal divide a cidade em áreas e determina o que 

pode ser construído em cada uma delas. As exigências mais comuns das prefeituras estão 

relacionadas na coluna A e na B as definições. Relacione a coluna B com a coluna A. 

 

COLUNA A 

I. Recuos laterais e frontais. 

II. Taxa de ocupação. 

III. Coeficiente de aproveitamento. 

IV. Altura máxima 

 

COLUNA B 

(  ) Determina o gabarito máximo da edificação. 

(  ) Distância a ser respeitada entre a construção e os limites dos terrenos. 

(  ) Quantidade máxima de área construída, somando todos os pavimentos. 

(  ) Percentual do terreno em que poderá ser construído. 

 

Marque a opção que indica a sequência CORRETA. 

a) IV – I – III – II. 
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b) III – II – IV – I. 

c) IV – I – II – III. 

d) III – I – IV – II. 

e) IV – II – III – I 

 

32) (CESPE/CEBRASPE, 2020) A instalação predial de água fria deve ser dimensionada e executada 

para funcionar como um conduto forçado. Acerca de rede predial de distribuição de água, 

assinale a opção correta. 

a) Sub-ramais consistem em tubulações que se originam no reservatório e das quais derivam as 

colunas de distribuição, quando o tipo de abastecimento é indireto. 

b) Colunas de distribuição são tubulações derivadas dos barriletes destinadas a alimentar ramais. 

c) Ramais são extremidades a jusante do sub-ramal a partir de onde a água fria passa a ser 

considerada água servida. 

d) Barriletes são tubulações que ligam os ramais aos pontos de utilização. 

e) Pontos de utilização (da água) são tubulações derivadas da coluna de distribuição destinadas a 

alimentar os sub-ramais. 

 

33) (IDCAP, 2020) A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, 

estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana 

em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 

(  ) A outorga onerosa permite o exercício do direito de construir acima do coeficiente de 

aproveitamento básico, em áreas fixadas pelo Plano Diretor do Município, mediante 

contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.  

(  ) O objetivo do IPTU progressivo no tempo é estimular proprietários a manter seus imóveis 

fechados ou subutilizados.  

(  ) A concessão de uso especial para fins de moradia poderá autorizar o proprietário de imóvel 

urbano a exercer em outro local o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação 

urbanística dele decorrente.  

(  ) O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de 

imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, exercido, por exemplo, para fins 

de execução de programas e projetos habitacionais de interesse social. 

a) V, F, F e V. 

b) V, V, F e F. 

c) V, F, V e F. 

d) F, F, V e V. 

e) F, V, V e V. 

 

34) (CESPE/CEBRASPE, 2020) Acerca de planejamento urbano, equipamentos públicos e sistemas 

de infraestrutura urbana, assinale a opção correta. 
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a) O saneamento ambiental compreende, entre outros aspectos, o abastecimento de água potável, a 

drenagem urbana e o controle de doenças. 

b) Desmembramento é a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação a partir da abertura de 

novas vias e logradouros públicos. 

c) Plano diretor é um instrumento básico da política de regulação urbana ancorado nos planos 

orçamentários anuais dos governos estaduais, seus principais agentes propositores e articuladores. 

d) Em um loteamento, a equidistância corresponde à distância vertical entre as curvas de nível, tido 

como referência o ponto mais próximo ao logradouro público. 

e) As redes de esgotamento de um sistema sanitário são fortemente dependentes da força da 

gravidade, o que impede a sua integração com demais projetos, como o parcelamento e o desenho 

de vias, por exemplo. 

 

35) (FCC, 2019) Na edificação, o dispositivo de proteção da instalação elétrica com a finalidade de 

protegê-la de sobrecargas e curtos-circuitos, e cujo cálculo depende da potência de demanda, é 

chamado de: 

a) barramento. 

b) aterramento. 

c) ramal de entrada. 

d) disjuntor. 

e) eletroduto. 

 

36) (VUNESP, 2020) Um município brasileiro está formulando sua própria regulamentação de obras 

e edificações e deve estabelecer parâmetros para o dimensionamento de degraus de escadas de 

uso comum. Considerando-se uma seção longitudinal de escada, é necessário determinar, de 

acordo com a normatização técnica aplicável, dentre outros: 

a) O desnível mínimo entre degraus (espelho), a largura máxima do degrau (piso) e um intervalo 

adequado para a relação entre a soma de dois pisos com um espelho (passo). 

b) O desnível máximo entre degraus (espelho), a largura mínima do degrau (piso) e um intervalo 

adequado para a relação entre a soma de dois espelhos com um piso (passo). 

c) O desnível máximo entre degraus (espelho), a largura mínima do degrau (piso) e um intervalo 

adequado para a relação entre a soma de dois pisos com um espelho (passo). 

d) A largura da escada, o desnível mínimo entre degraus (espelho), a largura máxima do degrau (piso). 

e) A largura da escada e um intervalo adequado para a relação entre a soma de dois pisos com um 

espelho (passo) e o desnível máximo entre degraus (espelho). 

 

37) (FEPESE, 2019) O sistema de injeção de ar através de uma rede de condutos que estão associados 

a um ventilador que força a entrada do ar, levando a um aumento da pressão no interior da 

construção e obrigando, consequentemente, o ar a sair pelas aberturas da construção, é 

denominado: 

a) Efeito chaminé. 
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b) Extração mecânica 

c) Sistema balanceado. 

d) Insuflação mecânica. 

e) Ventilação combinada. 

 

38) (VUNESP, 2014) Em um estudo de viabilidade técnico-financeira serão analisadas duas 

alternativas de programas de necessidades para edifício administrativo: uma prevendo 

instalações para 200 funcionários e outra, para 500 funcionários. Prevê-se que 50% dos 

funcionários trabalhem com computadores. A configuração da edificação nas duas alternativas 

implica manutenção da taxa de ocupação do terreno, variando-se a área construída mediante 

verticalização. Nessas condições, são variáveis que dependem da lotação da edificação: 

a) O dimensionamento dos sanitários e a taxa de permeabilidade prevista no projeto. 

b) A taxa de permeabilidade prevista no projeto e o diâmetro dos condutores de águas pluviais. 

c) A carga instalada do sistema elétrico e o dimensionamento dos sanitários. 

d) A carga instalada do sistema elétrico e a taxa de permeabilidade prevista no projeto. 

e) O dimensionamento dos sanitários e o diâmetro dos condutores de águas pluviais. 

 

39) (APICE, 2021) Sobre o que estabelece a NBR 9050:2020 para escadas, corrimãos e guarda-

corpos, está correto afirmar: 

a) Em rotas acessíveis, escadas com espelhos vazados são permitidas, desde que o bocel do degrau 

ultrapasse pelo menos 1,5cm do piso abaixo. 

b) Considera-se degraus isolados a sequência de até 4 degraus. 

c) Em escadas e rampas de rotas acessíveis, os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados 

e devem prolongar-se pelo menos 0,30m nas extremidades. 

d) Exige-se a instalação de corrimão intermediário nas rampas e escadas com mais de 2,00m de 

largura. 

e) Nas rampas acessíveis, a dimensão longitudinal mínima dos patamares é de 1,50m. 

 

40) (VUNESP, 2014) Nos revestimentos de paredes de alvenaria de tijolos e blocos cerâmicos, com 

argamassa de cimento ou mista, é função do chapisco: 

a) Corrigir imperfeições na execução da alvenaria. 

b) Nivelar a superfície da parede para aplicação da camada final de revestimento. 

c) Preencher os vazios do emboço para aplicação do reboco. 

d) Reduzir a rugosidade da superfície, no caso de paredes em bloco de concreto. 

e) Garantir a aderência do revestimento à alvenaria. 
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CARGO: ARQUITETO 

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 40 (quarenta) 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 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO B  

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

1) (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. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  
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A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

3) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 
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de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

 

6) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

7) (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. 

 

8) (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.  

 

9) (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 
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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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas. 2. 

Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

 d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (ESAF, 2013) Quanto à hierarquia das normas, assinale a opção INCORRETA. 

a) Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas campos de atuação distintos, uma vez 

que a Constituição Federal expressamente indica as matérias que devem ser tratadas por lei 

complementar. 

b) As emendas constitucionais têm a mesma posição hierárquica das normas constitucionais 

originárias, embora somente aquelas estejam sujeitas a controle de constitucionalidade. 

c) A Constituição Federal é hierarquicamente superior às Constituições Estaduais, mas estas não têm 

prevalência sobre as leis orgânicas municipais, que retiram da própria Constituição Federal seu 

fundamento de validade. 

d) Há hierarquia entre as normas jurídicas quando uma delas, a norma superior, é fundamento de 

validade da outra, a norma inferior. 

e) Nas hipóteses de repartição vertical de competências, quando cabe à União estabelecer as normas 

gerais e aos Estados as normas específicas relativamente a determinadas matérias, haverá subordinação 

das normas estaduais em relação às normas gerais federais. 

 

17) (Prefeitura de Pereiras - SP, 2021) De acordo com o artigo 1° da Constituição Federal, são 

fundamentos da República, EXCETO:  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/esaf
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a) Dignidade da pessoa jurídica. 

b) Cidadania.  

c) Pluralismo político.  

d) Soberania.  

e) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

 

18) A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos Princípios Fundamentais. O termo se 

refere a um conjunto de dispositivos contidos na Carta Magna brasileira destinados a estabelecer 

as bases políticas, sociais, administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as 

noções que dão a razão da existência e manutenção do Estado brasileiro. Sendo assim, analise as 

proposições seguintes: 

I – São poderes da União, dependentes um do outro, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

II – Garantir o desenvolvimento nacional e a defesa da paz são Fundamentos da República 

Federativa do Brasil. 

III – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 

nações. 

IV – Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 

constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e IV. 

 

19) Considerando-se que o ato de votar é um meio de exercer a cidadania e obrigatório para alguns, 

são penalidades eleitorais cabíveis ao eleitor, cujo voto é obrigatório, que não votar, não pagar a 

multa eleitoral ou não justificar a ausência: 

I – Não poderá inscrever-se em concurso para cargo ou função pública. 

II – Não receberá salário, caso seja servidor público. 

III – Não poderá obter empréstimo em órgãos mantidos pelo governo. 

IV – Não poderá tirar passaporte ou carteira de identidade. 

Estão CORRETOS: 

a) Todos os itens. 

b) Somente os itens III e IV. 

c) Somente os itens I, II e III. 

d) Somente os itens I, II e IV. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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20) De acordo com a Constituição Federal, são estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O 

servidor público estável só perderá o cargo: 

I- Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

II- Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

III- Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

Estão CORRETOS: 

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente os itens I e III. 

c) Somente os itens II e III. 

d) Todos os itens. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21) A Assistência Social deve ofertar seus serviços com o conhecimento e compromisso ético e 

político de profissionais que operam técnicas e procedimentos impulsionadores das 

potencialidades e da emancipação de seus usuários. Os princípios éticos das respectivas 

profissões deverão ser considerados ao se elaborar, implantar e implementar padrões, rotinas e 

protocolos específicos, para normatizar e regulamentar a atuação profissional por tipo de serviço 

socioassistencial, dentre os quais pode-se citar que são princípios éticos que orientam a 

intervenção dos profissionais da área de assistência social: EXCETO 

a) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais;  

b) Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que garantam 

a oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais 

c) Promoção aos usuários do acesso a informação, garantindo conhecer o nome e a credencial de 

quem os atende 

d) Proteção à privacidade dos usuários, observado o sigilo profissional, preservando sua 

privacidade e opção e resgatando sua história de vida 

e) Devolução de parte das informações colhidas em estudos e pesquisas aos usuários. 

 

22) O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com 

famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, 

prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 

melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das 

famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter 

preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social do PAIF deve utilizar-se também de ações nas 

áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar universo informacional 
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e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. As ações do PAIF não devem 

possuir caráter terapêutico. Considerando a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

assinale a alternativa que apresenta corretamente um objetivo do PAIF:  

a) Prevenir a reincidência de violações de direitos. 

b) Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos. 

c) Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida. 

d) Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família. 

e) Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva. 

 

23) Sobre a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família é CORRETO. 

a) O benefício variável é destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de risco 

social. 

b) O benefício básico é destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza. 

c) O benefício básico é destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de extrema 

pobreza. 

d) Família para definição desse programa, são a unidades nucleares que com ela possuam laços 

de parentesco, que estejam vivendo sob o mesmo teto, e que se mantém pela contribuição de 

seus membros. 

e) Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade 

dos membros da família, incluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de 

transferência de renda. 

 

24) Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, seção I, artigo 4º, a Política Nacional de 

Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios democráticos.  

I) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica 

II) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas 

III) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 

qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação 

vexatória de necessidade 

IV) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais 

IV) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos 

recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

a) II,III,IV 

b) I,II,III,IV,V 

c) I,III,V 

d) I,II,IV,V 

e) III,IV,V 
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25) Analise as assertivas abaixo acerca da Lei nº 8.742/1993 (LOAS) e assinale V, se verdadeiras, ou 

F, se falsas.  

( ) A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social 

contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações 

de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.  

( ) A proteção social visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos 

( )  A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema 

descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas) 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) V – F – F.  

b) V – F – V.  

c) V – V – F.  

d) F – F – V.  

e) F – V – V. 

 

26) __________________é um processo metodológico específico do Serviço Social, que tem por 

finalidade conhecer com profundidade, e de forma crítica, uma determinada situação ou 

expressão da questão social, objeto de intervenção profissional, especialmente nos seus aspectos 

socioeconômicos e culturais. Tem sido utilizado nas mais diversas áreas da intervenção do 

Serviço Social, e é instrumento fundamental no trabalho do assistente social que atua no sistema 

judiciário, seja como funcionário, seja como perito ou assistente técnico, em especial junto a 

Justiça da Infância e da Juventude, justiça de família, justiça criminal e ações judiciárias 

relacionadas à seguridade e previdência social. Os fundamentos e particularidades que o 

constituem são objeto da reflexão expostas neste texto, em especial em sua primeira parte, não 

sendo pertinente nem possível sintetizá-lo em poucas palavras. Vale reafirmar, contudo, que sua 

fundamentação rigorosa, teórica, ética e técnica, com base no projeto da profissão, depende a 

sua devida utilização para o acesso, garantia e ampliação de direito dos sujeitos usuários dos 

serviços sociais e do sistema de justiça. Preenche a lacuna o seguinte instrumento. 

a) Perícia Social 

b) Relatório Social 

c) Laudo Social 

d) Estudo Social 

e) Avaliação Social 

 

27) De acordo com a Lei nº 12.435, de julho de 2011, a Assistência Social tem por objetivos, a 

proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos, especialmente: 

a) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, migrantes, mulheres 

e ribeirinhos. 

b) O amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 
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c) A promoção da integração ao mercado de trabalho somente para adolescentes e jovens. 

d) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e idosos com mais de 60 anos e a 

promoção desses segmentos a integração à vida comunitária. 

e) A garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

independente da renda familiar. 

 

28) Sobre o Estatuto do Idoso Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003, é correto afirmar:  

a) Uma das garantias da prioridade compreende em dar preferência na formulação e na execução 

de políticas sociais públicas específicas.  

b) Os direitos assegurados no Estatuto do Idoso regulam os direitos para as pessoas com idade 

igual ou superior a 65 anos. 

c) É de responsabilidade exclusiva do Estado, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 

dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais.  

d) Caso o idoso e seus familiares não possuam condições econômicas de prover o seu sustento, é 

de responsabilidade das entidades não governamentais esse provimento. 

e) O dia Internacional do Idoso, 1º de outubro, é considerada a data-base dos aposentados e 

pensionistas. 

 

29) O Trabalho Social com famílias no âmbito do PAIF foi definido nas Orientações Técnicas sobre 

o PAIF, no contexto da PNAS, como sendo o “Conjunto de procedimentos efetuados a partir de 

pressupostos éticos, conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo, com a finalidade de 

contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades de intervenção na 

vida social de um conjunto de pessoas, unidas por laços consanguíneos, afetivos e/ou de 

solidariedade – que se constitui em um espaço privilegiado e insubstituível de proteção e 

socialização primárias, com o objetivo de proteger seus direitos, apoiá-las no desempenho da sua 

função de proteção e socialização de seus membros, bem como assegurar o convívio familiar e 

comunitário, a partir do reconhecimento do papel do Estado na proteção às famílias e aos seus 

membros mais vulneráveis. Tal objetivo materializa-se a partir do desenvolvimento de ações de 

caráter ____________________reconhecendo as famílias e seus membros como sujeitos de 

direitos e tendo por foco as potencialidades e vulnerabilidades presentes no seu território de 

vivência. ”  

Preenche a lacuna as seguintes palavras.  

a) particularizado, curativo e proativo 

b) preventivo, protetivo e proativo 

c) c) social, protetivo e defensivo 

d) d) comunitário, integral e extensivo 

e) familiar, protetivo e particularizado 

 

30) A Lei n. 8.662 de 7 de junho de 1993 que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 

providências estabelece em seu Art. 5º que a duração do trabalho do Assistente Social é de:  

a) 20 (vinte) horas semanais.  
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b) 40 (quarenta) horas semanais.  

c) 44 (quarenta e quatro) horas semanais.  

d) 30 (trinta) horas semanais. 

e) 35(trinta e cinco) horas semanais. 

 

31) A Intersetorialidade é um termo dotado de vários significados e possibilidade de aplicação. No 

Brasil nos últimos vinte anos a Intersetorialidade vem despertando crescente interesse 

intelectual e político, particularmente no âmbito das políticas sociais públicas. Além de princípio 

ou paradigma norteador a Intersetorialidade tem sido considerada EXCETO: 

I) Como uma nova lógica de gestão que transcende um único setor da política social 

II)Como uma estratégia política de articulação entre setores sociais diversos e especializados 

III) Como instrumento de otimização de saberes, competências e relações sinergéticas, em prol 

de um objetivo comum 

IV) Como prática social compartilhada, que requer pesquisa planejamento e avaliação para 

realização de ações individualizadas. 

a) I e II são corretas 

b) I, II, III são corretas. 

c) II, III e IV são corretas. 

d) I, II são corretas. 

e) III,IV são corretas 

 

32) Se salienta que o trabalho do assistente social está em espaços ocupacionais em diferentes 

naturezas, particularizando competências e atribuições profissionais nesses espaços. Neste 

contexto, pode se considerar que: 

I) Existe um trabalho do assistente social e processos de trabalho, nos quais, se envolve na 

condição de trabalhador especializado 

II) Sob a órbita do capital, o trabalho é para o trabalhador gasto vital, desgaste do tempo de vida 

e de energia, vividos com sofrimento e rebeldia, embora como criador de valor, seja um produto 

do capital 

III) Para decifrar o trabalho do assistente social como trabalho concreto, exige-se particularizar 

as análises nas específicas condições e relações sociais em que ele ocorre, pois, se a qualidade do 

trabalho se preserva nas várias inserções, o seu significado social é diferente, a dimensão social 

desse trabalho realiza-se por mediações distintas em função da forma assumida pelo valor capital 

e pelos rendimentos. Estas formas condicionam, sob a ótica do valor, a contribuição desse 

trabalhador ao processo de produção e reprodução das relações sociais sob a égide das finanças. 

IV) Existe um processo de trabalho do Serviço Social, visto que o trabalho é atividade de um 

sujeito vivo, enquanto realização de capacidades, faculdades e possibilidades do sujeito 

trabalhador. 

 

São afirmativas: 

a) I,II,III 
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b) II,III,IV 

c) I,IV 

d) II,III 

e) I,II,III,IV 

 

33) De acordo com o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais (1993), no Art. 9º é vedado 

ao assistente social. 

a) Emprestar seu nome e registro profissional a firmas, organizações ou empresas para simulação 

do exercício efetivo do Serviço Social;  

b) Denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que trabalha, 

quando os mesmos estiverem ferindo os princípios e diretrizes deste Código, mobilizando, 

inclusive, o Conselho Regional, caso se faça necessário;  

c) Contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as legítimas 

demandas de interesse da população usuária;  

d) Empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos/as usuários/as, através dos programas e 

políticas sociais;  

e) Empregar com transparência as verbas sob a sua responsabilidade, de acordo com os interesses 

e necessidades coletivas dos/as usuários/as. 

 

34) A Política Nacional de Assistência Social (2004) prevê afiançar a Proteção Social. Nesse sentido, 

sobre a Proteção Social Básica, é correto afirmar:  

a) Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros 

em situação de ameaça ou violação de direitos. 

b) Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos. 

c) É um serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar 

trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de 

trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. 

d) O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, 

determinadas judicialmente.  

e) Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e 

proativo. 

 

35) De acordo com a Política Nacional de Assistência Social a proteção social deve garantir as 

seguintes seguranças:  

a) De sobrevivência -de rendimento e de autonomia- de acolhida- de convívio ou vivência 

familiar. 

b) De formação profissional -de rendimento e de autonomia- de acolhida- de convívio ou vivência 

social. 

c) De sobrevivência -de direitos sociais- de fortalecimento ou vivência familiar. 
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d) De trabalho, educação e saúde 

e) De programas sociais, serviços e fortalecimento de vínculos e benefícios eventuais 

 

36) Sobre a organização da oferta de atendimento aos migrantes no SUAS 

a) A Política Nacional de Assistência Social prevê o ordenamento dos serviços em rede e de 

acordo com os tipos de proteção especial sendo a alta complexidade. 

b) O atendimento aos migrantes deve estar garantido em todos os níveis de proteção, de acordo 

com as demandas apresentadas. 

c) Em relação aos migrantes, é vedado o enquadramento no Programa Bolsa Família e Cadastro 

Único de Programas Sociais. 

d) Na proteção social de alta complexidade, o serviço de atendimento aos migrantes é realizado, 

principalmente, nas unidades de acolhimento para adultos e famílias, sendo excluídos 

migrantes de unidades de outros públicos. 

e) A assistência social aos migrantes deve ser prestada com exigência de contribuição ou 

contrapartida prévia. 

 

37) Na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2014) há um Serviço que é realizado em 

grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus 

usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias 

e prevenir a ocorrência de situações de risco social. É uma forma de intervenção social planejada 

que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de 

suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se de modo 

a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, 

fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui 

caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento 

de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o 

enfrentamento da vulnerabilidade social. A descrição corresponde ao serviço 

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 

b) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias 

c) Serviço De Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

d) Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas 

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

 

38) De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (2004). O______________________é 

uma unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social. 

Executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços 

socioassistenciais locais da política de assistência social. Atua com famílias e indivíduos em seu 

contexto comunitário, visando a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário. Preenche a 

lacuna: 

a) Programa Bolsa Família - PF 

b) Programa Especializado de Atenção Integral a Família - PAEFI 
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c) Centro de Referência Especializado da Assistência Social- CREAS 

d) Programa de Atenção Integral a Família - PAIF 

e) Centro de Referência da Assistência Social- CRAS 

 

39) Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 8.742 de 7 de dezembro de 1993) Art. 20 o 

benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios 

de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.  

a) Para os efeitos deste artigo, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, 

os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e 

enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 

b) Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física 

c) Terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência 

ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário-mínimo. 

d) d) O benefício de que trata este artigo pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro 

no âmbito da seguridade social 

e) São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições na CLT 

Consolidação das Leis do Trabalho e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal - Cadastro Único. 

 

40) No que diz respeito às alternativas de metodologias para o trabalho social com famílias no 

contexto da Proteção Social Básica e para realizar os objetivos do PAIF são apresentadas 

algumas recomendações para o aperfeiçoamento do serviço: 

I) Necessidade de maior capacitação das equipes sobre os objetivos do PAIF e sobre possíveis 

metodologias de trabalho social com famílias, incluindo o trabalho com grupos e com 

comunidades tradicionais 

II) Melhorar a articulação entre a Proteção Social Básica e outras políticas 

III) Necessidade de maior articulação entre os diagnósticos dos territórios referenciados e as 

ações planejadas com as famílias 

IV) Aprofundar a discussão sobre o caráter interdisciplinar do atendimento a famílias no PAIF, 

dentro dos objetivos da Proteção Social Básica. 

V) Enfrentar dentro das metodologias de trabalho social com famílias a indesejável 

“psicologização” da questão social. 

a) I, II,  III, IV,V são corretas. 

b) I e II são corretas. 

c) II, III e IV são corretas. 

d) I, II, III e V são corretas. 

e) III,IV são corretas 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

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 40 (quarenta) 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) (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. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  
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A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

3) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 
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de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

 

6) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

7) (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. 

 

8) (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.  

 

9) (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 
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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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas. 2. 

Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

 d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (ESAF, 2013) Quanto à hierarquia das normas, assinale a opção INCORRETA. 

a) Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas campos de atuação distintos, uma vez 

que a Constituição Federal expressamente indica as matérias que devem ser tratadas por lei 

complementar. 

b) As emendas constitucionais têm a mesma posição hierárquica das normas constitucionais 

originárias, embora somente aquelas estejam sujeitas a controle de constitucionalidade. 

c) A Constituição Federal é hierarquicamente superior às Constituições Estaduais, mas estas não têm 

prevalência sobre as leis orgânicas municipais, que retiram da própria Constituição Federal seu 

fundamento de validade. 

d) Há hierarquia entre as normas jurídicas quando uma delas, a norma superior, é fundamento de 

validade da outra, a norma inferior. 

e) Nas hipóteses de repartição vertical de competências, quando cabe à União estabelecer as normas 

gerais e aos Estados as normas específicas relativamente a determinadas matérias, haverá subordinação 

das normas estaduais em relação às normas gerais federais. 

 

17) (Prefeitura de Pereiras - SP, 2021) De acordo com o artigo 1° da Constituição Federal, são 

fundamentos da República, EXCETO:  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/esaf
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a) Dignidade da pessoa jurídica. 

b) Cidadania.  

c) Pluralismo político.  

d) Soberania.  

e) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

 

18) A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos Princípios Fundamentais. O termo se 

refere a um conjunto de dispositivos contidos na Carta Magna brasileira destinados a estabelecer 

as bases políticas, sociais, administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as 

noções que dão a razão da existência e manutenção do Estado brasileiro. Sendo assim, analise as 

proposições seguintes: 

I – São poderes da União, dependentes um do outro, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

II – Garantir o desenvolvimento nacional e a defesa da paz são Fundamentos da República 

Federativa do Brasil. 

III – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 

nações. 

IV – Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 

constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e IV. 

 

19) Considerando-se que o ato de votar é um meio de exercer a cidadania e obrigatório para alguns, 

são penalidades eleitorais cabíveis ao eleitor, cujo voto é obrigatório, que não votar, não pagar a 

multa eleitoral ou não justificar a ausência: 

I – Não poderá inscrever-se em concurso para cargo ou função pública. 

II – Não receberá salário, caso seja servidor público. 

III – Não poderá obter empréstimo em órgãos mantidos pelo governo. 

IV – Não poderá tirar passaporte ou carteira de identidade. 

Estão CORRETOS: 

a) Todos os itens. 

b) Somente os itens III e IV. 

c) Somente os itens I, II e III. 

d) Somente os itens I, II e IV. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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20) De acordo com a Constituição Federal, são estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O 

servidor público estável só perderá o cargo: 

I- Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

II- Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

III- Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

Estão CORRETOS: 

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente os itens I e III. 

c) Somente os itens II e III. 

d) Todos os itens. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21) Um ente público apresentou as seguintes informações no seu Balanço Orçamentário, referente 

ao exercício financeiro do ano X1: 

Previsão Inicial      R$ 10.200.000,00 

Previsão Atualizada      R$ 10.210.000,00 

Receita Realizada     R$ 10.100.000,00 

Dotação Inicial     R$ 10.200.000,00 

Dotação Atualizada     R$ 10.210.000,00 

Despesa Empenhada    R$ 10.150.000,00 

Despesa Liquidada     R$ 10.090.000,00 

Despesa Paga     R$ 10.000.000,00 

Saldo de Exercícios Anteriores   R$ 5.000.000,00 

 

Com base nessas informações, sabe-se que esse Balanço Orçamentário apresentará um superávit 

ou um déficit; no exercício financeiro de X1 é correto afirmar que foi apresentado um:  

a) Déficit de R$ 50.000,00. 

b) Déficit de R$ 110.000,00. 

c) Déficit de R$ 150.000,00. 

d) Superávit de R$ 10.000,00. 

e) Superávit de R$ 110.000,00. 

 

22) Uma Sociedade Empresária apresentou, em 31.12.2020, os saldos, abaixo, extraídos do Balancete 

de Verificação. 
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Contas       Saldos 

Banco Conta Movimento    R$ 40.000,00 

Estoque de Mercadorias    R$ 90.000,00 

Receita Bruta de Vendas    R$ 420.000,00 

Custo das Mercadorias Vendidas   R$ 170.000,00 

ICMS sobre Vendas    R$ 71.400,00 

PIS sobre Faturamento    R$ 6.930,00 

COFINS sobre Faturamento   R$ 31.920,00 

ICMS a Recuperar     R$ 20.000,00 

PIS a Recuperar     R$ 500,00 

COFINS a Recuperar    R$ 2.000,00 

Devolução de Vendas    R$ 10.000,00 

Duplicatas a Receber    R$ 86.500,00 

Duplicatas a Pagar     R$ 120.000,00 

Despesas com Salários    R$ 32.000,00 

Comissões de Vendedores   R$ 18.000,00 

Despesas de Juros     R$ 1.700,00 

Receitas de Juros     R$ 2.600,00 

Seguros Pagos Antecipadamente  R$ 4.650,00 

Imóveis de Uso     R$ 75.000,00 

Capital a Integralizar    R$ 10.000,00 

Reserva de Lucros     R$ 30.000,00 

Capital Subscrito     R$ 98.000,00 

 

Com base nos dados apresentados e desconsiderando-se os tributos sobre o lucro, o Resultado 

Líquido do período é de: 

a) R$ 75.450,00. 

b) R$ 76.000,00. 

c) R$ 80.650,00. 

d) R$ 85.650,00 

e) R$ 90.650,00. 

 

23) As restrições aos princípios (conhecidas também como convenções ou qualificações) representam 

o Complemento dos Postulados e Princípios, no sentido de delimitar-lhes conceitos, atribuições 

e direções para sedimentar toda a experiência e o bom senso da profissão no trato de problemas 

contábeis. A qualidade da informação contábil, que faz com que a informação represente 

adequadamente as transações e outros eventos que ela se propõe a representar, sendo necessário 

que essas transações e esses eventos sejam contabilizados e apresentados de acordo com a sua 
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substância e realidade econômica, e não meramente sua forma legal é denominada: 

a) Integralidade. 

b) Confiabilidade. 

c) Tempestividade. 

d) Primazia da essência sobre a forma. 

e) Relevância. 

 

24) Analise os eventos descritos a seguir, em relação ao impacto líquido provocado no Ativo Total 

de uma sociedade empresária e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 

Evento  Descrição 

A  Aquisição de mercadorias à vista. 

B  Pagamento a fornecedor. 

C  Aquisição de veículo a prazo. 

D  Pagamento, em janeiro, do aluguel relativo ao mês de dezembro. 

E Depósito realizado com recursos da própria sociedade empresária, em sua conta 

corrente bancária. 

F  Registro de depreciação do veículo. 

G  Aumento de capital com incorporação de reservas de lucros. 

H  Venda de mercadoria a prazo, com lucro. 

 

Em relação ao impacto líquido provocado no Ativo Total, é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas os eventos A e G provocam um aumento no Ativo Total. 

b) Apenas os eventos B e F provocam uma redução no Ativo Total. 

c) Apenas os eventos C e H provocam um aumento no Ativo Total. 

d) Apenas os eventos D e E provocam uma redução no Ativo Total. 

e) Apenas os eventos F e G provocam uma redução no Ativo Total.  

 

25) O empresário X verifica que os gastos tributários estão apresentando crescimento e solicita ao 

contador que tente reduzir a sua carga tributária. 

 

Diante dessa situação, o contador poderá atender à solicitação do cliente através de:  

a) Elisão fiscal. 

b) Fraude fiscal. 

c) Evasão fiscal.  

d) Sonegação fiscal 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

26) Uma sociedade empresária apresentou as informações abaixo do mês de agosto de 2020. 

 

Receitas realizadas e não recebidas     R$150.000,00 
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Despesas pagas antecipadamente e não incorridas   R$110.000,00 

Receitas realizadas e recebidas      R$220.000,00 

Despesas incorridas e não pagas       R$90.000,00 

Receitas recebidas antecipadamente e não realizadas  R$130.000,00 

Despesas incorridas e pagas      R$85.000,00 

 

Utilizando o Princípio da Competência, o valor do resultado do período é um lucro de: 

a) R$155.000,00. 

b) R$195.000,00. 

c) R$315.000,00. 

d) R$325.000,00. 

e) R$ 340.000,00. 

 

27) De acordo com o que estabelece a NBC TG 26 (R3) – Apresentação das Demonstrações 

Contábeis, julgue as afirmações abaixo sobre Notas Explicativas como Verdadeiras (V) ou Falsas 

(F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

I. Notas Explicativas contêm informação adicional em relação à apresentada nas demonstrações 

contábeis. As Notas Explicativas oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de 

itens divulgados nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos 

critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis. 

II. A entidade não pode retificar políticas contábeis inadequadas por meio da divulgação das 

políticas contábeis utilizadas ou por meio de Notas Explicativas ou qualquer outra divulgação 

explicativa. 

III. A entidade cujas Demonstrações Contábeis estão, na maior parte dos requisitos, em 

conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de 

Contabilidade deve declarar de forma explícita e sem reservas essa conformidade nas Notas 

Explicativas. Entende-se como atendida a maior parte dos requisitos quando setenta e cinco por 

cento das rubricas do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício estão de 

acordo com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de 

Contabilidade. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) F, F, V. 

b) F, V, F. 

c) V, F, V. 

d) V, V, F. 

e) V, V, V. 

 

28) Uma sociedade empresária foi constituída, em 31.10.2020, com capital de R$100.000,00, 

totalmente integralizado em moeda corrente nesta data. Nos meses de novembro e dezembro, 

foram realizadas as seguintes transações: 
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Data Transação Valor 

10.11.2020 Aquisição de terreno à vista, para futura construção da sede própria. R$40.000,00 

19.12.2020 Aquisição de mercadoria para revenda com prazo de pagamento para 20 

dias. 

R$70.000,00 

20.12.2020 Venda de 60% das mercadorias adquiridas com prazo de recebimento 

de 15 dias. 

R$80.000,00 

 

Considerando que não haverá distribuição de lucros e nem incidência de impostos, após o 

registro das transações ocorridas, o total do Ativo Circulante, em 31.12.2020, é igual a: 

a) R$140.000,00. 

b) R$168.000,00. 

c) R$208.000,00. 

d) R$210.000,00. 

e) R$250.000,00. 

 

29) Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes dados para a elaboração da Demonstração 

do Valor Adicionado em 2020: 

 

Valor bruto das vendas de mercadorias      R$ 110.000,00 

PIS sobre vendas         R$ 4.015,00 

COFINS sobre vendas       R$ 8.360,00 

ICMS sobre vendas         R$ 19.800,00 

Valor líquido das vendas        R$ 77.825,00 

 

 

Valor bruto das compras de mercadorias     R$ 70.000,00 

PIS sobre compras a recuperar       R$ 2.555,00 

COFINS sobre compras a recuperar      R$ 5.320,00 

ICMS sobre compras a recuperar      R$ 12.600,00 

Valor líquido das compras        R$ 49.525,00 

 

Estoque Inicial de Mercadorias        0,00 

Estoque Final de Mercadorias        0,00 

 

Considerando-se que houve apenas esses saldos e movimentações, o Valor Adicionado Bruto, na 

Demonstração do Valor Adicionado, é igual a: 

a) R$ 28.300,00. 

b) R$ 40.000,00. 

c) R$ 70.000,00. 
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d) R$ 90.000,00. 

e) R$ 110.000,00. 

 

30) De acordo com a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – ESTRUTURA CONCEITUAL 

PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO CONTÁBIL-FINANCEIRO, os 

elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são 

os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. 

Considerando-se essa afirmativa, julgue os itens relativos aos ativos, passivos e ao patrimônio 

líquido como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA. 

I. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se 

espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. 

II. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação 

se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. 

III. Patrimônio Líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos 

os seus passivos. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) F, F, V. 

b) F, V, F. 

c) V, V, V. 

d) V, F, F. 

e) F, F, F. 

 

31) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), elaborada pelo método direto, serão evidenciados 

como atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento, 

respectivamente: 

a) Pagamento de empréstimos, aquisição de imobilizado e aumento de capital com reservas de lucros. 

b) Pagamento de fornecedores, venda de imobilizado e aumento de capital em dinheiro. 

c) Recebimentos de clientes, transferência do saldo de conta corrente para aplicações de liquidez 

imediata e integralização de capital com terrenos. 

d) Recebimentos por vendas de mercadorias à vista, compra de veículo financiado a longo prazo e 

venda de imóveis de uso. 

e) Aquisição de imobilizado, pagamento de empréstimos e aumento de capital com reservas de lucros. 

 

32) Um investidor está considerando duas alternativas de investimento. Para cada alternativa de 

investimento, há três resultados possíveis. O Valor Presente Líquido – VPL dos resultados e a 

respectiva probabilidade de ocorrência, para cada alternativa de investimento, são:  

 

 

Investimento A  

 

Investimento B  

Resultado  Valor presente  Probabilidade  Resultado  Valor presente  Probabilidade  
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1  R$86.000,00  0,3  1  R$50.000,00  0,1  

2  R$160.000,00  0,4  2  R$170.000,00  0,3  

3  R$210.000,00  0,3  3  R$200.000,00  0,6  

 

Considerando o Valor Esperado dos dois investimentos, é CORRETO afirmar que o melhor 

investimento é o:  

a) Investimento A, cujo valor esperado é de R$152.000,00, superior ao valor esperado do 

Investimento B.  

b) Investimento A, cujo valor esperado é de R$456.000,00, superior ao valor esperado do 

Investimento B.  

c) Investimento B, cujo valor esperado é de R$176.000,00, superior ao valor esperado do 

Investimento A.  

d) Investimento B, cujo valor esperado é de R$200.000,00, superior ao valor esperado do 

Investimento A.  

e) Nenhuma das alternativas. 

 

33) Com base nas informações a seguir, elabore a Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido 

(DMPL), e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 

Patrimônio Líquido      31.12.2020 

Capital Social       R$ 230.000,00 

Reservas de Lucro       R$ 65.000,00 

Reserva Legal       R$ 10.000,00 

Reservas de Lucros para Expansão    R$ 30.000,00 

Reservas para Contingências     R$ 25.000,00 

Total do Patrimônio Líquido     R$ 295.000,00 

 

Informações adicionais: 

O lucro do Exercício foi de R$70.000,00. 

A Reserva Legal é de 5% do Lucro do Exercício. 

Houve reversão total das Reservas para Contingências por deixarem de existir as razões que 

justificaram a sua constituição. 

Foram constituídas Reservas de lucros para Expansão de R$50.000,00. 

 

O valor destinado para dividendos é de: 

a) R$ 41.500,00. 

b) R$ 45.000,00. 

c) R$ 66.500,00. 

d) R$ 80.500,00. 

e) R$ 91.500,00. 
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34) A Lei 11.638/07 introduziu a DFC (Demonstração de Fluxo de Caixa) como sendo uma 

demonstração obrigatória e permite que esta seja elaborada de acordo com quais métodos?  

a) orçado e projetado. 

b) diário e mensal. 

c) direto e Indireto. 

d) mensal e realizado. 

e) realizado e projetado. 

 

35) Considere os saldos iniciais e os fatos ocorridos no Patrimônio Líquido de uma Companhia no 

ano de 2020: 

 

Saldo em 01.01.2020 

Capital Social         R$ 100.000,00 

Reservas de Lucros        R$ 15.000,00 

Lucros Acumulados        R$ 12.800,00 

 

Fatos ocorridos durante o ano de 2020 

Aumento de capital com reservas de lucros     R$ 10.000,00 

Aumento de capital com imóveis      R$ 34.000,00 

Lucro do exercício        R$ 26.000,00 

Distribuição de dividendos retirados do lucro do exercício   R$ 15.000,00 

Destinação de parte do lucro para reservas     R$ 8.000,00 

 

O valor do Patrimônio Líquido, em 31.12.2020, é: 

a) R$ 172.800,00 

b) R$ 174.800,00 

c) R$ 182.800,00 

d) R$ 186.800,00 

e) R$ 190.800,00 

 

36) Leia as Demonstrações Contábeis da Cia. Inter: 

Cia. Inter  

Balanço Patrimonial – Exercício Findo em 31/12/X2 – Em R$ 

ATIVO 

             

X1                 X2  PASSIVO 

                 

X1                      X2  

Circulante   Circulante    

Disponível 6.850  7.000  Fornecedores 4.780  10.290  

Clientes 4.800  3.710  Dividendos a Pagar 1.300  520  

Estoques 7.460  5.800  IR/CSSL a Pagar 430.000  510  

Total do circulante 19.110  16.510  Total do Circulante 6.510  11.320  
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Não circulante   Não Circulante    

Investimentos 10.200  15.000  Instituições Financeiras    

Imobilizado 17.200  21.500  Empréstimos 8.000  9,300  

Máquinas 20.000  25.300  Total do Não Circulante 8.000  9.300  

Deprec. Acumulada -2.800  -3.800  Patrimônio Líquido    

Intangível   10.000  Capital Social 30.000  40.000  

Total do não circulante 27.400  46.500  Reservas de Lucros 2.000  2.390  

      Total do PL 32.000  42.390  

Total do Ativo      46.510          63.010  Total do Passivo 46.510  63.010  

 

Cia. Inter 

Demonstração do Resultado do Exercício de X2 – Em R$ 

Receita Bruta de Vendas           21.000  

Impostos sobre Vendas (3.000) 

Receita Líquida de Vendas (18.000) 

CMV (15.900) 

Lucro Bruto             2.100  

Salários (1.200) 

Depreciação (1.000) 

Despesas Financeiras (800) 

Receita de Equivalência Patrimonial             2.200  

Lucro antes do IR/CSSL             1.300  

Provisão p/ IR/CSSL (390) 

Lucro Líquido do Exercício                910  

 

Considerando-se que as despesas financeiras não foram pagas e que houve aumento de capital 

social de R$ 10.000,00, é CORRETO afirmar que a Cia. Inter: 

a) Distribuiu dividendos de R$ 520,00 

b) Obteve empréstimos bancários de R$ 9.300,00 

c) Realizou novos investimentos de R$ 4.800,00 

d) Recebeu de clientes R$ 21.000,00 

e) Teve sua folga financeira de curto prazo aumentada 

 

37) Uma Sociedade Empresária apresentou, em 31.12.2020, os seguintes saldos em suas contas de 

resultado, antes da apuração do resultado do período. 

 

Contas Saldos em 31.12.2020 

Custo das Mercadorias Vendidas R$ 154.575,00 

Despesas Administrativas R$ 86.121,00 

Despesas com Vendas R$ 77.288,00 

Despesas Financeiras R$ 15.458,00 
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Perdas com Operações Descontinuadas R$ 48.581,00 

Receita Bruta de Vendas R$ 662.466,00 

Receitas Financeiras R$ 13.249,00 

Tributos sobre Vendas R$ 39.749,00 

Vendas Canceladas R$ 17.666,00 

 

De acordo com NBC TG 26 (R3) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, com base nos 

saldos apresentados e desconsiderando-se os aspectos tributários, é CORRETO afirmar que: 

a) O Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro é de R$ 287.067,00. 

b) O Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras é de R$ 605.051,00. 

c) O Lucro das Operações Continuadas é de R$ 236.277,00. 

d) O Lucro Bruto é de R$ 450.476,00. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

38) Uma Sociedade Empresária foi constituída, em 10.12.2020, com a subscrição de 200.000 ações 

pelo valor nominal de R$3,50 cada uma.  

 

Parte do Capital Subscrito foi integralizado, na mesma data, mediante 20% em dinheiro, 15% 

em mercadorias para revenda e 35% em veículos. 

 

Considerando-se apenas as informações apresentadas é CORRETO afirmar que: 

a) O Capital Integralizado é de R$210.000,00. 

b) O Capital Investido é de R$210.000,00. 

c) O Passivo Exigível é de R$490.000,00. 

d) O Patrimônio Líquido é de R$490.000,00. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

39) Com relação à Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA, julgue os itens 

abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

I. A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL poderá ser incluída na 

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA, a qual é mais abrangente que a 

anterior. 

II. Quando a Entidade evidenciar o resultado e sua destinação nas Notas Explicativas, está 

desobrigada de publicar a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA. 

III. A Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA discriminará, entre outros, 

o saldo do início do período, as reversões de reservas de lucro e o lucro líquido do exercício. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) F, F, V. 

b) F, V, F. 

c) V, F, V. 
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d) V, V, F. 

e) V, V, V 

 

40) Uma Sociedade Empresária apresentou, em 31.12.2020, as seguintes informações de grupos de 

contas em valores líquidos, após a apuração e distribuição de resultados: 

 

✓ Ativo Imobilizado R$3.250.000,00 

✓ Bancos Conta Movimento R$375.000,00 

✓ Clientes R$3.000.000,00 

✓ Contas a Pagar R$2.750.000,00 

✓ Créditos Fiscais e Tributários R$37.500,00 

✓ Empréstimos Bancários R$2.500.000,00 

✓ Estoques R$2.125.000,00 

✓ Reserva de Lucros R$25.000,00 

✓ Reservas de Capital R$500.000,00 

 

Sabe-se que a relação de saldos não está completa e que o saldo da conta Capital Social não foi 

informado. 

Considerando-se apenas as informações apresentadas, os valores do Patrimônio Líquido e do 

Capital Social são, respectivamente: 

a) R$3.537.500,00 e R$3.012.500,00. 

b) R$3.537.500,00 e R$3.512.500,00. 

c) R$3.500.000,00 e R$3.475.000,00. 

d) R$3.500.000,00 e R$3.012.500,00. 

e) R$3.500.000,00 e R$2.975.000,00. 
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CARGO: CONTADOR GERAL 

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 40 (quarenta) 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) (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. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  
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A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

3) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 
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de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/


ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO B  

CARGO: ENFERMEIRO 

 

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

 

6) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

7) (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. 

 

8) (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.  

 

9) (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 
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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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas. 2. 

Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

 d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (ESAF, 2013) Quanto à hierarquia das normas, assinale a opção INCORRETA. 

a) Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas campos de atuação distintos, uma vez 

que a Constituição Federal expressamente indica as matérias que devem ser tratadas por lei 

complementar. 

b) As emendas constitucionais têm a mesma posição hierárquica das normas constitucionais 

originárias, embora somente aquelas estejam sujeitas a controle de constitucionalidade. 

c) A Constituição Federal é hierarquicamente superior às Constituições Estaduais, mas estas não têm 

prevalência sobre as leis orgânicas municipais, que retiram da própria Constituição Federal seu 

fundamento de validade. 

d) Há hierarquia entre as normas jurídicas quando uma delas, a norma superior, é fundamento de 

validade da outra, a norma inferior. 

e) Nas hipóteses de repartição vertical de competências, quando cabe à União estabelecer as normas 

gerais e aos Estados as normas específicas relativamente a determinadas matérias, haverá subordinação 

das normas estaduais em relação às normas gerais federais. 

 

17) (Prefeitura de Pereiras - SP, 2021) De acordo com o artigo 1° da Constituição Federal, são 

fundamentos da República, EXCETO:  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/esaf
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a) Dignidade da pessoa jurídica. 

b) Cidadania.  

c) Pluralismo político.  

d) Soberania.  

e) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

 

18) A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos Princípios Fundamentais. O termo se 

refere a um conjunto de dispositivos contidos na Carta Magna brasileira destinados a estabelecer 

as bases políticas, sociais, administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as 

noções que dão a razão da existência e manutenção do Estado brasileiro. Sendo assim, analise as 

proposições seguintes: 

I – São poderes da União, dependentes um do outro, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

II – Garantir o desenvolvimento nacional e a defesa da paz são Fundamentos da República 

Federativa do Brasil. 

III – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 

nações. 

IV – Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 

constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e IV. 

 

19) Considerando-se que o ato de votar é um meio de exercer a cidadania e obrigatório para alguns, 

são penalidades eleitorais cabíveis ao eleitor, cujo voto é obrigatório, que não votar, não pagar a 

multa eleitoral ou não justificar a ausência: 

I – Não poderá inscrever-se em concurso para cargo ou função pública. 

II – Não receberá salário, caso seja servidor público. 

III – Não poderá obter empréstimo em órgãos mantidos pelo governo. 

IV – Não poderá tirar passaporte ou carteira de identidade. 

Estão CORRETOS: 

a) Todos os itens. 

b) Somente os itens III e IV. 

c) Somente os itens I, II e III. 

d) Somente os itens I, II e IV. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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20) De acordo com a Constituição Federal, são estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O 

servidor público estável só perderá o cargo: 

I- Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

II- Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

III- Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

Estão CORRETOS: 

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente os itens I e III. 

c) Somente os itens II e III. 

d) Todos os itens. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) A prevenção primária dos transtornos mentais envolve a redução da incidência da doença na 

comunidade, alterando os fatores causadores que possam representar perigo. As atividades 

diretas dos cuidados de enfermagem nessa área incluem as seguintes ações, EXCETO 

a) Ensino sobre princípios de saúde mental. 

b) Atividades na comunidade, relacionadas à saúde mental. 

c) Trabalho com as famílias para o apoio aos seus membros. 

d) Efetivação de mudanças nas condições de vida, níveis de pobreza e educação. 

e) Oferta de opções de hospitalização parcial. 

 

22) A Central de Material Esterilizado (CME) é uma unidade de apoio técnico dentro do 

estabelecimento de saúde destinada a receber material considerado sujo e contaminado, 

descontaminá-los, prepará-los e esterilizá-los, armazenando esses artigos para futura 

distribuição, contribuindo com a promoção da assistência à saúde dos indivíduos. Com as CME 

funcionando eficazmente, as taxas de mortalidade sedem infecções hospitalares caem e 

resultados positivos ficam bastante visíveis. Assinale a alternativa correta. 

a) Os testes físicos de Bowie e Dick são realizados a cada 48 horas no primeiro ciclo de esterilização 

em autoclave fria, indicando a eficácia do processo de esterilização por meio da mudança de sua 

coloração. 

b) A descontaminação consiste na remoção da sujividade visível orgânica e inorgânica mediante o 

uso da água, sabão e detergente neutro ou detergente enzimático em artigo e superfícies.  

c) A esterilização é o processo de destruição de todos os micro-organismos em sua forma vegetativa. 

Um artigo é considerado estéril quando a probabilidade de sobrevivência dos micro-organismos 
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que o contaminavam é menor do que 1:1.000.000 

d) A limpeza é a remoção dos micro-organismos visualizados macroscopicamente e consiste na 

remoção mediante o uso de antissépticos e desinfetantes nas superfícies. 

e) De acordo com a RDC nº 50 a CME é uma área crítica por ser um ambiente onde existem riscos 

aumentados de transmissão de infecção. Responsável pelo processamento dos materiais, como 

instrumental e roupas cirúrgicas e a esterilização dos mesmos. 

 

23) Constitui-se em um serviço de saúde mental aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde 

(SUS). É um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, 

psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifica a 

permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de 

vida. O serviço ao qual o enunciado se refere é: 

a) A Residência Terapêutica. 

b) O Centro de Atenção Psicossocial. 

c) O Ambulatório de Saúde Mental. 

d) O Hospital Psiquiátrico. 

e) O Centro de Convivência 

 

24) Conforme disposto no artigo 7º da Lei Orgânica da Saúde n. 8.080/90, as ações e os serviços 

públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema 

Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 

Constituição Federal, obedecendo a determinados princípios. Sobre o assunto, analise os itens 

abaixo, identifique os que correspondam a essas diretrizes e assinale a alternativa correta. 

I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

II. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços curativos e individuais, padronizando a atenção de saúde independentemente dos níveis 

de complexidade do sistema. 

III. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

IV. Utilização de pretexto político e deliberado para o estabelecimento de prioridades, a alocação 

de recursos e a orientação programática. 

V. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de 

violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento 

psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. 

a) Somente os itens I, II e V estão corretos. 

b) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 

c) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 

d) Somente os itens I, III e V estão corretos. 

e) Somente os itens II, III e V estão corretos. 

 

25) De acordo com os princípios fundamentais do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

analise as afirmativas abaixo. 
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I. O profissional de enfermagem atua prioritariamente na prevenção e promoção da saúde em 

consonância com os preceitos éticos e legais. 

 II. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, 

família e coletividade.  

III. A universalidade de acesso aos serviços de saúde é um princípio que deve ser defendido nas 

ações dos profissionais de enfermagem.  

Conforme análise, marque a alternativa correta.  

a) Somente a I está correta.  

b) Somente a II está correta. 

c) Somente a III está correta.  

d) Somente II e III estão corretas. 

e) I, II, III estão corretas 

 

26) O Sistema único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública 

do mundo, composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a 

Constituição Federal. Cada ente tem suas corresponsabilidades. Analise as afirmativas abaixo. 

I. Cabe ao Ministério da Saúde formular, normatizar, fiscalizar, monitorar e avaliar políticas e 

ações. Em articulação com o Conselho Nacional de Saúde. 

II. A Comissão Intergestores Tripatide (CIT) é o foro de negociação e pactuação entre gestores 

federal, estadual e municipal, quanto aos aspectos operacionais do SUS. 

III. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto exclusivamente por profissionais de 

saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas 

de saúde. 

IV. A secretaria Municipal de Saúde (SMS) planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações 

e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e a esfera estadual para aprovar e 

implantar o plano municipal de saúde. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

d) As afirmativas I, II e III e IV estão corretas. 

e) Apenas a afirmativa II está correta. 

 

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 

( ) 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 
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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) Analise as afirmativas abaixo, relacionadas ao Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, Resolução COFEN n. 311/2007, Capítulo V, que dispõe sobre infrações e 

penalidades, e assinale a alternativa correta. 

I. São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, deformidade permanente, 

perda ou inutilização de membro, sentido, função ou, ainda, dano moral irremediável em 

qualquer pessoa. 

II. Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e 

Regional de Enfermagem. 

III. A penalidade de suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem 

por período superior a 29 dias. 

IV. As penalidades de suspensão e de cassação do direito ao exercício profissional são da alçada 

do Conselho Federal de Enfermagem. 

V. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos, do dano e de suas 

consequências. 

a) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

e) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.  

 

29) A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública 

devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante e que acomete, principalmente, a pele e 

os nervos periféricos. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que representa um sintoma 

que deve ser investigado pelo profissional de saúde ao receber um paciente com suspeita de 

hanseníase. 

a) Manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de 

sensibilidade. 

b) Micose que evolui para manchas hipocrômicas, hipercrômicas ou eritematosas, com sensibilidade 

sempre normal.  

c) Hipomelanose caracterizada por uma área esbranquiçada (alba) com descamação, localizada na 

face, tronco e membros superiores, com sensibilidade preservada.  

d) Manchas acrômicas ocasionadas pela ausência completa de melanócitos e frequentemente 
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associada com outras doenças clínicas. 

e) Lesões que tendem a confluir formando placas extensas com história clínica de ferimentos, 

cicatrizes superficiais e pruridos. 

 

30) O Processo de Enfermagem (PE) é um método utilizado para se implantar, na prática 

profissional, uma teoria de enfermagem. De acordo com a Resolução 358-2009,o PE deve ser 

realizado de modo deliberado e sistemático e organizado em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e decorrentes. Analise as afirmativas abaixo. 

I. A primeira etapa do Processo de Enfermagem consiste em Investigação (Anamnese e Exame 

Físico), cujo propósito é avaliar o estado de saúde da pessoa, identificar problemas e estabelecer 

relacionamento terapêutico. 

II. A segunda Etapa do Processo de Enfermagem é o Diagnóstico de Enfermagem definido como 

o julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais apresentadas por 

indivíduos, famílias e comunidades a problemas de saúde. 

III. A terceira etapa trata-se da Avaliação da Assistência de Enfermagem, onde ocorre a 

verificação de mudanças nas respostas do indivíduo, da família ou da comunidade em um dado 

momento para que haja a implementação da assistência. 

IV. A quinta etapa é a implementação da Assistência de Enfermagem, onde a equipe de 

enfermagem realiza o cuidado direta ou indiretamente, cumprindo e registrando a prescrição 

do enfermeiro. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II  estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III  estão corretas. 

d) Apenas  as afirmativas III e IV estão corretas. 

e) Apenas a afirmativa I e IV estão corretas. 

 

31) Com relação à sonda nasogástrica, assinale a alternativa incorreta: 

a) O procedimento de passagem da sonda é estéril. 

b) A medida do tamanho da sonda nasogástrica a ser introduzida é obtida pela mediação da ponta do 

nariz, lóbulo da orelha até o processo xifoide. 

c) Na passagem da sonda nasogástrica, a luva a ser utilizada é de procedimento. 

d) A sondagem nasogástrica não é um procedimento estéril, mas é um procedimento limpo. 

e) Após injetar medicamentos é necessário lavar a sonda com água, para evitar obstrução da mesma. 

. 

32) No Brasil, o trauma é a principal causa de morte do indivíduo jovem. Mais de 120.000 brasileiros 

morrem por ano em consequência de acidentes, e estima-se que 4 a 5 vítimas ficam com sequelas 

permanentes para cada óbito. Frente a essa realidade, é fundamental que se desenvolvam 

serviços de atendimento pré-hospitalar eficazes. No exame primário, procede-se à identificação 

e ao tratamento imediato das seguintes condições ameaçadoras de vida, EXCETO: 
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a) Imobilização cervical. 

b) Controle da hemorragia.  

c) Avaliação do estado neurológico. 

d) Manutenção da via aérea e ventilação.  

e) Colocação de cateter de PIC (pressão intracraniana). 

 

33) Uma criança internada há um mês em uma enfermaria de um hospital de referência materno 

infantil adquiriu escabiose, manifestada por lesões disseminadas pelo corpo acompanhadas de 

prurido intenso. Neste caso, constitui um dos cuidados de enfermagem: 

a) Controlar rigorosamente a ingesta e excreta de líquidos. 

b) Aplicar banho de permanganato de potássio nas lesões. 

c) Tratar todas as famílias que estejam ou não com coceira. 

d) Trocar as roupas pessoais e de cama uma vez na semana. 

e) Expor ao sol travesseiros e cobertores. 

 

34) O acidente vascular encefálico (AVE) consiste na perda súbita da função cerebral em 

decorrência da ruptura do aporte sanguíneo para uma região do cérebro. As lesões são 

provocadas por um enfarte devido à isquemia ou à hemorragia, resultante do comprometimento 

da função cerebral. Assinale, a seguir, as complicações mais comuns do AVE. 

a) Paraplegia, angina e anemia. 

b) Xantoma, hiperlipidemia e pneumonia aspirativa. 

c) Tromboembolismo venoso, uremia e diverticulose. 

d) Úlcera de decúbito, paraplegia e erupção cutânea. 

e) Pneumonia aspirativa, úlcera de decúbito e tromboembolismo venoso. 

 

35) Histórico, diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, evolução e avaliação, são 

passos necessários para estabelecer: 

a) O processo de enfermagem 

b) A assistência de Enfermagem 

c) A teoria de enfermagem 

d) A bioética de enfermagem 

e) A visita domiciliar 

 

36) O sinal de Babinski é produzido passando-se cuidadosamente, na parte lateral do pé, um objeto 

de ponta arredondada e estendendo o estímulo discretamente para o aspecto medial através da 

área metatársica. A resposta positiva de Babinski, em adultos, é indicada por:  

a) Indiferente, não há resposta.  

b) Extensão dos dedos em leque indicando normalidade. 

c) Extensão dos dedos em leque indicando lesão neurológica.  

d) Flexão dos dedos do pé, curvando-se para baixo, indicando resposta normal.  

e) Flexão dos dedos do pé, curvando-se para baixo, indicando lesão neurológica. 
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37) As cirurgias são classicamente categorizadas segundo o seu potencial de contaminação, com o 

objetivo de estimar a probabilidade de ocorrência de Infecção do Sítio Cirúrgico no momento 

pós operatório. Dentre as alternativas, assinale a que representa maior risco de infecção do sítio 

cirúrgico. 

a) Cirurgia Aberta 

b) Cirurgia Limpa 

c) Cirurgia Potencialmente Contaminada 

d) Cirurgia Infectada 

e) Cirurgia por vídeo 

 

38) São itens necessários à Estratégia Saúde da Família: 

I - Existência de equipe multiprofissional; 

II - Número suficiente de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para cobrir 100% da população 

cadastrada (máximo de 450 pessoas por ACS e de 8 ACS por equipe de Saúde da Família); 

III - Equipe de Saúde da Família responsável por, no máximo, 4.000 pessoas. 

 

Estão CORRETAS as expressões apontadas na alternativa 

a) I e II, somente. 

b) I e III, somente.  

c) II e III, somente.  

d) I, II, III.  

e) Somente a I está correta. 

 

39) Ao se observarem os aspectos epidemiológicos relacionados à hanseníase, algumas estratégias 

estão descritas. Uma delas deve ser organizada em todos os níveis e propiciar o acompanhamento 

rotineiro das principais ações para eliminação da hanseníase enquanto problema de saúde 

pública e sua sustentabilidade. Essa definição corresponde à: 

a) Definição de caso 

b) Descoberta de caso 

c) Notificação Compulsória 

d) Atualização de ações 

e) Vigilância Epidemiológica  

 

40) A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais, 

agregados de casos ou surtos, suspeitos ou confirmados, da lista de agravos relacionados na 

Portaria n.º 1.271, de 6 de junho de 2014, que deve ser feita às autoridades sanitárias por 

profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando à adoção das medidas de controle 

pertinentes. Considere os seguintes conceitos:  

1- Notificação compulsória imediata: notificação compulsória realizada imediatamente a partir 

do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de 

comunicação mais rápido disponível; 
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 2- Notificação compulsória semanal: notificação compulsória realizada em até 7 (sete) dias, a 

partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo. 

 3- Notificação compulsória negativa: comunicação semanal realizada por responsável pelo 

estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não 

foi identificada nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de 

Notificação Compulsória. 

 4-  Agravo: qualquer dano à integridade física do indivíduo, provocado por circunstâncias 

nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões 

decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada. 

 

Sobre eles, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Somente os conceitos 2 e 3 estão corretos.  

b) Somente os conceitos 1, 2 e 3 estão corretos.  

c) Somente os conceitos 2, 3 e 4 estão corretos. 

d) Somente os conceitos 1, 2 e 4 estão corretos. 

e) Somente os conceitos 1 e 2 estão corretos.  
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CARGO: ENFERMEIRO 

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 40 (quarenta) 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) (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. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  
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A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

3) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 
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de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

 

6) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

7) (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. 

 

8) (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.  

 

9) (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 
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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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas. 2. 

Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

 d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (ESAF, 2013) Quanto à hierarquia das normas, assinale a opção INCORRETA. 

a) Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas campos de atuação distintos, uma vez 

que a Constituição Federal expressamente indica as matérias que devem ser tratadas por lei 

complementar. 

b) As emendas constitucionais têm a mesma posição hierárquica das normas constitucionais 

originárias, embora somente aquelas estejam sujeitas a controle de constitucionalidade. 

c) A Constituição Federal é hierarquicamente superior às Constituições Estaduais, mas estas não têm 

prevalência sobre as leis orgânicas municipais, que retiram da própria Constituição Federal seu 

fundamento de validade. 

d) Há hierarquia entre as normas jurídicas quando uma delas, a norma superior, é fundamento de 

validade da outra, a norma inferior. 

e) Nas hipóteses de repartição vertical de competências, quando cabe à União estabelecer as normas 

gerais e aos Estados as normas específicas relativamente a determinadas matérias, haverá subordinação 

das normas estaduais em relação às normas gerais federais. 

 

17) (Prefeitura de Pereiras - SP, 2021) De acordo com o artigo 1° da Constituição Federal, são 

fundamentos da República, EXCETO:  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/esaf
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a) Dignidade da pessoa jurídica. 

b) Cidadania.  

c) Pluralismo político.  

d) Soberania.  

e) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

 

18) A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos Princípios Fundamentais. O termo se 

refere a um conjunto de dispositivos contidos na Carta Magna brasileira destinados a estabelecer 

as bases políticas, sociais, administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as 

noções que dão a razão da existência e manutenção do Estado brasileiro. Sendo assim, analise as 

proposições seguintes: 

I – São poderes da União, dependentes um do outro, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

II – Garantir o desenvolvimento nacional e a defesa da paz são Fundamentos da República 

Federativa do Brasil. 

III – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 

nações. 

IV – Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 

constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e IV. 

 

19) Considerando-se que o ato de votar é um meio de exercer a cidadania e obrigatório para alguns, 

são penalidades eleitorais cabíveis ao eleitor, cujo voto é obrigatório, que não votar, não pagar a 

multa eleitoral ou não justificar a ausência: 

I – Não poderá inscrever-se em concurso para cargo ou função pública. 

II – Não receberá salário, caso seja servidor público. 

III – Não poderá obter empréstimo em órgãos mantidos pelo governo. 

IV – Não poderá tirar passaporte ou carteira de identidade. 

Estão CORRETOS: 

a) Todos os itens. 

b) Somente os itens III e IV. 

c) Somente os itens I, II e III. 

d) Somente os itens I, II e IV. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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20) De acordo com a Constituição Federal, são estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O 

servidor público estável só perderá o cargo: 

I- Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

II- Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

III- Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

Estão CORRETOS: 

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente os itens I e III. 

c) Somente os itens II e III. 

d) Todos os itens. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) (2015-UEPB-Adaptada) Em um projeto arquitetônico que será apresentado à prefeitura para a 

liberação do Habite-se, é necessário que ele possua alguns desenhos básicos. Assinale a 

alternativa que apresenta corretamente os desenhos básicos necessários para que o proprietário 

dê entrada na prefeitura.  

a) Planta de Situação, Planta de locação, Planta alta, Planta de corte, Plantas em 3D.  

b) Planta de Situação, Planta de locação, Planta alta, Planta de corte, Planta de fachadas. 

c) Planta de Situação, Planta de locação, Planta baixa, Planta de corte, Planta de fachadas.  

d) Planta de Situação, Planta de áreas verdes, Planta alta, Planta de corte, Planta de fachadas.  

e) Planta de Atuação, Planta de locação, Planta baixa, Planta de corte, Planta de fachadas. 

 

22) (2016-Objetiva Concursos - Adaptada) Segundo a Lei nº 8.137/90, constitui crime contra a ordem 

tributária, entre outros:  

I - Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra 

fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.  

II - Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou 

cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.  

III - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem 

sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.  

 

Estão CORRETOS:  

a) Somente os itens I e II.  

b) Somente os itens I e III. 
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c) Somente os itens II e III.  

d) Somente o item III.  

e) Todos os itens. 

 

23) (2015-UEPB) Assinale a alternativa que indica o significado da sigla PCMAT:  

a) Programa de Características e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.  

b) Programa de Controle e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.  

c) Programa de Controle e Meio Ambiente de Trabalho nas Instituições de Construção. 

d) Programa de Controle do Ministério da Construção Civil.  

e) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

 

24) (2016-Objetiva Concursos)De acordo com a Lei nº 5.172/66 - Código Tributário Nacional, via de 

regra, a instituição, majoração, redução ou extinção de tributos somente poderá ocorrer por: 

a) Lei.  

b) Decretos. 

c) Resoluções.  

d) Convenções internacionais. 

e) Ofícios.  

 

25) (2012-UPA)Nos termos do artigo 150 da Constituição Federal de 1988, sem prejuízo de outras 

garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, instituir impostos sobre:  

a) Atividades de bares e restaurantes.  

b) Atividades industriais.  

c) c)Templos de qualquer culto.  

d) Serviços de qualquer natureza ofertados por pessoas jurídicas de direito privado. 

e) Atividades comerciais.  

 

26) A NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, trouxe um grande 

benefício aos trabalhadores da construção civil. Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece 

diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização e tem como objetivos 

claros:  

a) A implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos 

apenas no meio ambiente. 

b) A implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas 

condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção.  

c) A implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança de leis trabalhistas 

para os funcionários da indústria da construção.  

d) A implementação do controle, por parte dos empresários, das atividades dos funcionários da 

empresa.  

e) O fortalecimento da capacidade produtiva por parte do controle da poluição nos ambientes de 
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trabalho. 

 

27) (2012- UPA) A instituição de impostos sobre produtos industrializados, sobre propriedade 

predial e territorial urbana e sobre a propriedade de veículos automotores, compete 

respectivamente: 

a) Aos Municípios, aos Estados e à União.  

b) À União, aos Municípios e aos Estados. 

c) À União, aos Estados e aos Municípios.  

d) Aos Estados, aos Municípios e à União. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

28) (2012- UPA) Segundo a Norma Técnica de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 9050), o bem 

público ou privado, de utilidade pública, destinado à prestação de serviços necessários ao 

funcionamento da cidade, implantado mediante autorização do poder público, em espaço 

público ou privado, é denominado de:  

a) Calçada rebaixada. 

b) Equipamento urbano.  

c) Espaço acessível.  

d) Linha guia. 

e) Marco municipal.  

 

29) (2012- UPA) De acordo com a Norma Técnica de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 9050), os 

pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que 

não provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê). 

De acordo com a mesma Norma, admite-se inclinação transversal da superfície até 2% para 

pisos internos e 3% para pisos externos e inclinação longitudinal máxima de:  

a) 20%  

b) 12%  

c) 5%  

d) 32% 

e) 8% 

 

30) (2020-Alternative Concursos)De acordo com Código Tributário do Município de Nova Itaberaba 

(Lei nº 354, de 15 de dezembro de 1998), quanto ao crédito tributário, indique (V) para 

Verdadeiro e (F) para Falso, e em seguida indique a sequência correta:  

(___) O crédito tributário decorre da obrigação acessória e tem a mesma natureza desta. 

(___) As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as 

garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a 

obrigação tributária que lhe deu origem.  



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO B  

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS E OBRAS 

 

(___) Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: a isenção e a anistia. 

(___) A exclusão do crédito tributário dispensa o cumprimento das obrigações acessórias 

dependentes da obrigação principal.  

(___) Extinguem o crédito tributário: o pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a 

prescrição e a decadência, a conversão do depósito em renda, o pagamento antecipado e a 

homologação do lançamento, a consignação em pagamento, quando julgada procedente, a 

decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que 

não possa ser objeto de ação anulatória, e a decisão judicial passada em julgado.  

 

Indique a sequência CORRETA: 

a) V, F, V, V, F  

b) F, F, F, F, V  

c) F, V, F, F, V  

d) F, V, V, F, F  

e) V, V, F, V, F 

 

31) (2012-UPA) Com a Constituição da República de 1988, a instituição do imposto sobre a 

transmissão de bens imóveis inter vivos passou a ser de inteira responsabilidade:  

a) Do município. 

b) Da União.  

c) Do Legislativo Estadual.  

d) Do Estado. 

e) Da câmara de vereadores.  

 

32) Nos termos do artigo 153 da Constituição Federal de 1988, a instituição do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) é de responsabilidade da União. Sobre o IPI é correto afirmar 

que ele:  

a) Incidirá sobre todo e qualquer produto industrializado, inclusive aqueles destinados ao exterior.  

b) Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao consumo interno. 

c) Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.  

d) Incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior, de forma diferenciada. 

e) Incidirá sobre todo e qualquer produto industrializado, exceto aqueles transportados entre estados 

do Brasil.  

 

33) (2020-Alternative Concursos)Assinale as afirmativas corretas quanto ao Código de Edificações 

e Zoneamento Municipal de Nova Itaberaba (Lei nº 1194/2018 de 05 de junho de 2018) e em 

seguida indique a alternativa correspondente:   

I. A instalação de vitrines e mostruários só será permitida quando não prejudicarem a ventilação 

e iluminação dos compartimentos aos quais estiverem integradas e não perturbarem a circulação 

do público.  
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II. Os anúncios, letreiros ou painéis decorativos integrantes das edificações deverão obedecer 

além das exigências do Código de Posturas, o seguinte: Quando colocados em marquises, não 

prejudicar a iluminação ou ventilação dos compartimentos fronteiriços; Prejudicar a 

visibilidade pública; perturbar, quando luminoso, o sossego de prédios residenciais vizinhos; 

Não atentar contra a segurança pública; Não interferir com a sinalização do tráfego; Não 

interferir com a visão de monumentos históricos ou artísticos e locais de interesses paisagístico. 

III. Todas edificações, à exceção das residenciais unifamiliares e multifamiliares até 4 

pavimentos, deverão oferecer condições de acesso aos deficientes físicos, em cadeira de rodas ou 

com aparelhos ortopédicos. Em residência com apenas um dormitório, este não poderá possuir 

vão de iluminação e ventilação voltado para o lado sul, se esse for o único vão.  

IV. Em residência com apenas um dormitório, este não poderá possuir vão de iluminação e 

ventilação voltado para o lado sul, se esse for o único vão.  

V. Edificações nas quais se desenvolva mais de uma atividade, de uma ou mais categorias 

funcionais, deverão satisfazer os requisitos próprios de apenas uma atividade.  

 

Estão corretas as alternativas: 

a) I, II, e III. 

b) IV e V apenas. 

c) I, III, IV e V.  

d) I, III, IV. 

e) I e III apenas. 

 

34) (2012-UPA)Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada (CTN, art. 3º). De acordo com o artigo 145 da 

Constituição Federal de 1988, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

instituir os seguintes tributos:  

a) Impostos, taxas e contribuições de melhoria.  

b) Impostos, taxas e encargos trabalhistas.  

c) Impostos, taxas e multas.  

d) Impostos, aluguéis e contribuições de melhoria. 

e) Taxas, emolumentos e encargos trabalhistas.  

 

35) (2020- Alternative Concursos)Quanto ao Código de Edificações e Zoneamento Municipal de 

Nova Itaberaba (Lei nº 1194/2018 de 05 de junho de 2018) é incorreto afirmar que:  

a) Os pavimentos - elementos estruturais ou não, que separam horizontalmente os andares da 

edificação - de qualquer tipo, deverão obedecer os índices técnicos de resistência ao fogo, 

isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência e impermeabilidade, 

adequados as finalidades dos compartimentos.  

b) As valas e barrancos resultantes de escavações ou movimento de terra, com desnível superior a 

2,00m (dois metros), deverão ser escorados por tábuas, pranchas ou sistema similar e apoiados por 
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elementos dispostos e dimensionados conforme exigir o desnível e a natureza do terreno, de acordo 

com as Normas Técnicas Oficiais.  

c) As paredes externas e as que separam unidades autônomas de uma edificação, deverão obedecer 

as Normas Técnicas sobre resistência ao fogo, isolamento térmico e isolamento acústico. Quanto 

a impermeabilidade, deverão ser no mínimo equivalentes a uma parede de alvenaria de blocos de 

barro maciço, revestida com argamassa de cal e areia.  

d) Os entrepisos das edificações serão incombustíveis tolerando-se entrepisos de madeira em 

edificações até 2 (dois) pavimentos, constituindo uma única moradia, exceto nos compartimentos 

cujos pisos devam ser impermeabilizados, conforme Normas do Corpo de Bombeiros.  

e) As coberturas deverão ser completamente independentes das edificações vizinhas já existentes e 

sofrer interrupções na linha de divisa. 

 

36) (2020-FEPESE-Adaptada)Assinale a alternativa correta de acordo com o procedimento 

administrativo previsto no Código Tributário do município de Nova Itaberaba.  

a) Os prazos fixados na legislação tributária serão contínuos, contados em dias úteis, excluindo-se na 

sua contagem o dia de início.  

b) A legislação tributária poderá fixar prazos em dias ou a data certa para o pagamento das obrigações 

tributárias.  

c) Os prazos fixados na legislação tributária terão início no primeiro dia subsequente ao que o 

contribuinte tiver ciência do ato administrativo praticado.  

d) O prazo final previsto na legislação tributária será transferido ou antecipado para o primeiro dia 

útil anterior ao fixado, quando o seu vencimento ocorrer em sábado, domingo ou feriado.  

e) A critério da autoridade tributária, os prazos fixados na legislação poderão ser renunciados, 

prorrogados, antecipados ou interrompidos. 

 

37) (2020- FEPESE) É correto afirmar sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza: 

a) Ocorrerá o fato gerador do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza quando a exportação de 

serviço para o exterior não estiver submetida ao Imposto de Exportação.  

b) São imunes ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza os serviços públicos explorados 

economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço 

ou pedágio pelo usuário final do serviço.  

c) A denominação conferida ao serviço prestado é imprescindível para a ocorrência do fato gerador 

do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza.  

d) O fato gerador do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza é a prestação de serviços 

considerados como atividade preponderante do prestador.  

e) O Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza incide sobre o serviço proveniente do exterior ou 

cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 

 

38) (2020-FEPESE-Adaptada)De acordo com o Código Tributário do município de Nova Itaberaba, 

o termo de inscrição em dívida ativa deverá conter:  
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1. O número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor 

da dívida.  

2. A data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa.  

3. O valor dos juros, dos encargos e do crédito tributário atualizado.  

4. A origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. 

 

Assinale a alternativa que indica todos os itens corretos.  

a) São corretos apenas os itens 1 e 3. 

b) São corretos apenas os itens 2 e 4. 

c) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.  

d) São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.  

e) São corretos os itens 1, 2, 3 e 4. 

 

39) De acordo com o Código Tributário do município de Nova Itaberaba, a obrigação tributária 

compreende as seguintes modalidades: 

I - Obrigação tributária principal; 

II- Obrigação tributária especial; 

III- Obrigação tributária acessória; 

IV- Obrigação tributária secundária. 

 

Está correto o que se afirma em: 

a) Somente I e II;  

b) Somente I e III; 

c) Somente II e IV; 

d) Somente III e IV; 

e) Somente I, II e III.  

 

40) (2020-FEPESE) De acordo com a Lei Estadual 7.721, de 1989, assinale a alternativa que indica 

corretamente o percentual que será distribuido, em partes iguais, a todos os Municípios 

catarinenses, do produto da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços.  

a) 10%  

b) 15%  

c) 25%  

d) 85%  

e) 90% 
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CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS E OBRAS  

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 40 (quarenta) 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) (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. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  
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A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

3) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 
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de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

 

6) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

7) (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. 

 

8) (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.  

 

9) (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 
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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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas. 2. 

Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/


ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO B  

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

 d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (ESAF, 2013) Quanto à hierarquia das normas, assinale a opção INCORRETA. 

a) Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas campos de atuação distintos, uma vez 

que a Constituição Federal expressamente indica as matérias que devem ser tratadas por lei 

complementar. 

b) As emendas constitucionais têm a mesma posição hierárquica das normas constitucionais 

originárias, embora somente aquelas estejam sujeitas a controle de constitucionalidade. 

c) A Constituição Federal é hierarquicamente superior às Constituições Estaduais, mas estas não têm 

prevalência sobre as leis orgânicas municipais, que retiram da própria Constituição Federal seu 

fundamento de validade. 

d) Há hierarquia entre as normas jurídicas quando uma delas, a norma superior, é fundamento de 

validade da outra, a norma inferior. 

e) Nas hipóteses de repartição vertical de competências, quando cabe à União estabelecer as normas 

gerais e aos Estados as normas específicas relativamente a determinadas matérias, haverá subordinação 

das normas estaduais em relação às normas gerais federais. 

 

17) (Prefeitura de Pereiras - SP, 2021) De acordo com o artigo 1° da Constituição Federal, são 

fundamentos da República, EXCETO:  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/esaf
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a) Dignidade da pessoa jurídica. 

b) Cidadania.  

c) Pluralismo político.  

d) Soberania.  

e) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

 

18) A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos Princípios Fundamentais. O termo se 

refere a um conjunto de dispositivos contidos na Carta Magna brasileira destinados a estabelecer 

as bases políticas, sociais, administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as 

noções que dão a razão da existência e manutenção do Estado brasileiro. Sendo assim, analise as 

proposições seguintes: 

I – São poderes da União, dependentes um do outro, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

II – Garantir o desenvolvimento nacional e a defesa da paz são Fundamentos da República 

Federativa do Brasil. 

III – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 

nações. 

IV – Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 

constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e IV. 

 

19) Considerando-se que o ato de votar é um meio de exercer a cidadania e obrigatório para alguns, 

são penalidades eleitorais cabíveis ao eleitor, cujo voto é obrigatório, que não votar, não pagar a 

multa eleitoral ou não justificar a ausência: 

I – Não poderá inscrever-se em concurso para cargo ou função pública. 

II – Não receberá salário, caso seja servidor público. 

III – Não poderá obter empréstimo em órgãos mantidos pelo governo. 

IV – Não poderá tirar passaporte ou carteira de identidade. 

Estão CORRETOS: 

a) Todos os itens. 

b) Somente os itens III e IV. 

c) Somente os itens I, II e III. 

d) Somente os itens I, II e IV. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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20) De acordo com a Constituição Federal, são estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O 

servidor público estável só perderá o cargo: 

I- Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

II- Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

III- Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

Estão CORRETOS: 

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente os itens I e III. 

c) Somente os itens II e III. 

d) Todos os itens. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

21) Em relação à Ventilação Mecânica Invasiva, avalie as afirmações abaixo. 

I- O disparo do ventilador marca o início da fase inspiratória, enquanto a ciclagem marca o final 

da fase inspiratória e início da fase expiratória.   

II- A PCV é um modo ventilatório ciclado à volume e a VCV é um modo ciclado à pressão, sendo 

que ambos são modos assisto/controlados. 

III- A PSV (Ventilação com Pressão de Suporte) é um modo ventilatório do tipo espontâneo, o 

qual pode ser utilizado durante o processo de desmame da ventilação mecânica. 

IV-A PEEP é a pressão positiva inspiratória, também conhecida como pressão de pico.   

V- Tempo inspiratório, relação I/E, frequência respiratória e fluxo são variáveis que estão 

diretamente relacionadas, onde o ajuste de uma, pode levar à alteração das outras.   

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) I, III e V. 

c) I, IV e V. 

d) I e III. 

e) III e V. 

 

22) Um paciente de 60 anos, sexo masculino chega ao hospital com tosse produtiva e febre, é 

diagnosticado com pneumonia e internado para tratamento clínico. No 4º dia de internação, 

durante o atendimento, o fisioterapeuta encontra o paciente com rebaixamento do nível de 

consciência (Glasgow 12), taquipneico e hipotenso. A gasometria do paciente apresentou os 

seguintes parâmetros: pH=7,20; PCO2=35mmHg; HCO3=15mEq; BE=-9; PO2=65mmHg. Em 

relação à condição do paciente e à gasometria apresentada, avalie as afirmações abaixo. 
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I- A gasometria evidencia uma alcalose metabólica, sendo compensada por uma acidose 

respiratória.  

II- O rebaixamento de nível de consciência, a taquipneia e a hipotensão são sinais, que segundo 

a escala do qSOFA, indicam a suspeita de sepse, a qual deve ser observada pelo fisioterapeuta, 

para posterior abertura de protocolo de sepse pelo médico assistente. 

III- A gasometria apresentada pelo paciente mostra uma acidose respiratória descompensada e 

uma hiperóxia.  

IV-A gasometria evidencia uma acidose metabólica e uma hipóxia leve.  

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) I, III e IV. 

c) I e IV. 

d) II e IV. 

e) III e IV. 

 

23) A atenção fisioterapêutica no controle do linfedema secundário ao tratamento do câncer de 

mama deve seguir as normas de APS direcionadas a prevenção 1ª, 2ª e 3ª do Câncer. Julgue as 

afirmações a seguir, condizentes às condutas fisioterapêuticas relacionadas ao linfedema. 

I – Na prevenção 1ª, o objetivo principal é orientar quanto aos fatores de risco, como por 

exemplo: exposição ao sol, atividades repetitivas, com carga e aferição da PA no membro 

homolateral a cirurgia. 

II – O diagnóstico do linfedema requer uma correta anamnese e exame físico por parte do 

profissional fisioterapeuta na prevenção 2ª, sendo que relatos de sensação de peso ou de braço 

inchado, dor e sinais de inflamação/infecção devem ser valorizados, além da perimetria. 

III – Como condutas fisioterapêuticas para a prevenção 3ª do linfedema, está indicada a 

linfoterapia e o linfotaping, sendo que a escolha destas técnicas depende da fase na qual o 

linfedema se encontra. 

IV – No linfedema crônico deve ser orientado o uso da malha compressiva, sempre estimulando 

a realização de exercícios e cuidados com a pele, como forma de atenção 3ª. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I. 

b) II. 

c) I e III. 

d) I, II e III. 

e) I, II, III e IV. 

 

24) Paciente feminina, 62 anos, histórico de oncológico, realizou quadrantectomia lateral à esquerda 

e linfadenectomia axilar total, realizou quimioterapia e radioterapia há 4 anos, e foi 

encaminhada ao serviço de fisioterapia para reabilitação. Ao diagnóstico cinético-funcional a 
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paciente apresentou dor (EVA = 8) à palpação do complexo do ombro esquerdo e região de 

cervical com pontos de tensão (trigger points) em toda a sua extensão, limitação da amplitude de 

movimento (ADM) e de força muscular diminuta, principalmente para os movimentos de 

abdução e flexão do membro e linfedema grau II segundo Foldi, na extensão do membro 

homolateral à cirurgia. Diante do exposto, analise as afirmações a seguir de acordo com os 

objetivos e condutas do tratamento fisioterapêutico. 

I- Para diminuição do quadro álgico estão indicados a utilização da TENS convencional e o Laser 

904nm. 

II- Com o objetivo de diminuir o linfedema é recomendado o uso do Laser 660 nm, pontual, e a 

linfoterapia. 

III-Tanto para ganho de ADM e força muscular a cinesioterapia está indicada, assim com a 

drenagem linfática manual para redução do linfedema. 

IV- O uso do linfotaping é contra-indicado pois não há evidencias de sua aplicabilidade e os 

resultados apresentados até o momento mostram exposição de risco ao paciente. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I e III. 

b) I, II e III. 

c) I, II e IV. 

d) I, III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

25) João, um jovem com 21 anos de idade, procurou o serviço de fisioterapia duas semanas após ter-

se submetido a uma cirurgia de substituição de ligamento cruzado anterior (LCA) por feixe de 

tendão patelar. Pelo fato de o joelho estar imobilizado por uma semana, o paciente apresentava 

redução importante da força muscular para flexão e extensão e encontrava-se com 33º de flexão 

de joelho. Além disso, faltavam apenas 3º para a extensão total dessa articulação. Considerando 

a abordagem terapêutica para o caso clínico acima descrito, assinale a opção que apresenta uma 

conduta inadequada.  

a) João precisa ser orientado a utilizar órtese bloqueadora em extensão, para aliviar os movimentos 

em flexão.  

b) Há necessidade de João ser orientado a realizar exercícios em cadeia cinética aberta, para se 

favorecer o estresse ligamentar, durante o período de quatro a seis semanas após a operação, e, 

com isso, estimular-se o reparo tendíneo.  

c) Durante as contrações isométricas em extensão ativa do joelho, o uso de um manguito de 

esfigmomanômetro colocado na região posterior do joelho de João proporcionará feedback 

importante.  

d) A estimulação elétrica é um recurso valioso para o caso de João, pois contribui para a facilitação 

precoce do recrutamento quadricipital e ajuda a promover maior mobilidade patelar e a prevenir a 

síndrome infrapatelar. 
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e) Os exercícios de cadeia cinética fechada permitem progressão do fortalecimento muscular, sem 

prejuízos do enxerto, graças às forças de compressão da articulação tibiofemoral e à co-contração 

de outros músculos que irão ajudar a controlar o movimento no quadril, no joelho e no tornozelo 

de João.  

 

26) Paciente masculino, 63 anos, praticante de esporte amador em finais de semana, hipertenso 

crônico controlado, com sintomas de perda de capacidade e fadiga progressiva para exercícios 

vigorosos procurou serviço médico cardiologista que em sua avalição considerou a necessidade 

de exames complementares como ECG e ecocardiograma. Após o fechamento do diagnóstico 

clínico de IC hipertrófica com distúrbio do tipo relaxamento reduzido (Concêntrica), este 

paciente foi encaminhado ao serviço de fisioterapia.  

Neste sentido, analise as alternativas abaixo: 

I. A exigência cardíaca para o exercício irá resultar em uma redução significativa do DC, 

considerando que há uma redução do VDF e possivelmente do VS, pode-se afirmar que a FC 

deverá ter uma redução abaixo das condições normais para a mesma intensidade de exercício, 

por vezes ficando abaixo da  FC de repouso estimada ou não sendo suficiente para garantir as 

demandas metabólicas e por este motivo a fadiga precoce é um marcador sintomatológico 

importante. 

II. Nestas condições sabe-se que exigência sistêmica e o aumento de força contrátil do 

coração promoverá uma maior Fej, porém esta condição não garante que o VS seja 

necessariamente suficiente. 

III. O exercício de alta intensidade e com recrutamento alternado de cargas, gerando 

constante adaptação da frequência cardíaca poderá trazer benefícios a este paciente, 

considerando este paciente necessita de fortalecimento do miocárdio para que sua função 

cardíaca seja melhorada. 

IV. A IC concêntrica tem por característica o aumento global do volume da câmara cardíaca 

esquerda associada ao aumento trófico da espessura da parede cardíaca, tendo como 

consequência compensatória o aumento da FC e pode ser considerada resultado crônico da HAS, 

que quando não tratada pode levar a progressão da doença e até a morte.  

V. Considerando a idade e hábitos de vida do paciente pode-se compreender que a causa do 

desenvolvimento desta condição de DCV pode estar associada ao aumento progressivo da RVP 

pela arteriosclerose, necessitando de maior esforço ventricular esquerdo. A fisioterapia tem por 

objetivo readaptar o sistema vascular quanto a motricidade dos vasos para melhor adequação 

da PAS aos esforços e diminuir assim a sobrecarga cardíaca. 

Considerando as alternativas supracitadas, é correto apenas o que se afirma em: 

a) I e III. 

b) II e V. 

c) II e IV. 

d) I, II e IV. 

e) I, II, III e IV. 
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27) No ciclo da marcha normal, conforme ilustrado abaixo: 

 

 
a) O músculo glúteo máximo exerce importante papel na fase de impulsão da marcha devido à sua 

função extensora de quadril e de alinhamento coxofemoral.  

b) O pico de contração do glúteo médio, que está em sincronia com os músculos vasto medial, vasto 

intermédio, vasto lateral e glúteo máximo, impede o abaixamento da pelve oposta.  

c) O grupo flexo-extensor de joelho atua em sinergismo de co-contração durante toda a fase de 

balanço para evitar uma extensão abrupta do joelho causada pela inércia.  

d) Os músculos adutores do quadril apresentam um pico de atividade de contração durante a fase final 

de balanço, alinhando a projeção do segmento.  

e) Os músculos eretores espinhais apresentam pico de atividade de contração durante toda a fase de 

balanço, mantendo o controle pélvico e suas oscilações nas diversas fases da marcha. 

 

28) A escoliose é uma alteração comum em crianças com paralisia cerebral, em alguns casos esta 

deformação se dá pela persistência de um reflexo que é testado virando a cabeça da criança para 

o lado, seus membros (superior e inferior) homolaterais se estendem e os contralaterais se fletem.  

O reflexo descrito acima é o: 

a) RTCS (reflexo tônico cervical simétrico). 

b) RTL (reflexo tônico labiríntico). 

c) RTCA (reflexo tônico cervical assimétrico). 

d) RM (reflexo de Moro). 

e) RB (reflexo de Babinski). 

 

29) Paciente I.A., 16 anos, com 26 semanas de gestação, com histórico de 1 aborto por violência 

sexual paterna, dirigiu-se à UBS para consulta pré-natal. Na avaliação a paciente relatou dor 

lombar diariamente, que piora com as atividades e por isso foi referenciada à fisioterapia. Nesta 

situação, o fisioterapeuta que atender a paciente deve ter como conduta imediata 

a) Utilizar o TENS e o IV na região dolorosa. 

b) Indicar alongamentos e exercícios aquáticos para alívio da dor lombar. 

c) Orientar a paciente a denunciar o abuso sexual e colocar bolsa quente na região lombar. 
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d) Utilizar o IV para analgesia, orientar alongamentos da região pélvica e MMII e encaminhar 

para o grupo de gestantes da unidade. 

e) Reencaminhar ao médico para administração de analgésicos e posteriormente, iniciar com a 

fisioterapia. 

 

30) Os nervos cranianos contêm fibras sensitivas e/ou motoras que emergem dos forames ou fissuras 

cranianas. São em número de 12 pares, identificados de I a XII. O Nervo Facial (NC VII) possui 

importante função motora e sensitiva da face, assim como participa na inervação 

parassimpática. Entre outros sinais, uma lesão periférica próxima à origem desse nervo fará com 

que o paciente apresente quadro clínico de: 

a) Paralisia motora dos músculos faciais das partes superiores e inferiores no lado ipsilateral da lesão 

e perda do paladar nos dois terços anteriores da língua; 

b) Paralisia motora dos músculos faciais da parte inferior do lado ipsilateral da lesão e incapacidade 

de olhar para baixo quando o olho é aduzido; 

c) Paralisia motora dos músculos faciais da parte superior do lado contralateral da lesão e perda da 

audição unilateral progressiva;  

d) Paralisia motora dos músculos faciais das partes superiores e inferiores no lado contralateral da 

lesão, acompanhada de ptose e pupila dilatada; 

e) Paralisia motora dos músculos faciais das partes superiores e inferiores no lado ipsilateral da lesão 

e disfagia. 

 

31) Em relação ao exame físico ortopédico e traumatológico, avalie as afirmações a seguir.  

I. No exame da ADM, a mobilidade articular é examinada pelos movimentos artrocinemáticos, 

ou seja, movimentos que acontecem dentro da própria articulação. 

II. No exame de função muscular ou teste muscular manual (TMM) examinam-se a força, 

resistência e flexibilidade musculares, com o paciente na posição anatômica. 

III. No exame neurológico são examinados os reflexos, as funções sensoriais (dermátomos) e 

motoras (miótomos). 

Está correto apenas o que se afirma em:  

a) III. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) I, II e III. 

 

32) Com relação a impedância cutânea, os aparelhos de termoterapia são indicados usar em que 

momento da sessão fisioterápica? 

a) No término da sessão para promover relaxamento muscular. 

b) Junto de outros aparelhos para facilitar a passagem do calor. 

c) Se for o infravermelho poderá ser alternado com a crioterapia. 
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d) Seja aparelho de calor superficial ou profundo é indicado antes dos outros aparelhos por reduzir 

a impedância cutânea. 

e) Se for um aparelho de calor profundo, poderá ser utilizado com uma toalha úmida para 

favorecer a penetração. 

 

33) O exame postural é fundamental dentro do exame clínico fisioterapêutico pois proporciona 

informações essenciais no processo diagnóstico. Não há consenso na literatura quanto ao melhor 

método de avaliação postural e de quais medidas são mais fidedignas, porém exige do 

profissional um olhar minucioso e atento às possíveis alterações. Referente aos joelhos, qual é a 

melhor posição para a avaliação de hiperextensão?  

a) Vista posterior. 

b) Vista anterior. 

c) Vista lateral. 

d) Durante a marcha. 

e) Vista anterior e posterior. 

 

34) O efeito piezoelétrico ou propriedade de piezoeletricidade, corresponde a qual aparelho de 

eletrotermofototerapia? 

a) TENS. 

b) Interferencial. 

c) Ultrassom. 

d) Laser. 

e) Ondas Curtas. 

 

35) Dentre as 15 especialidades da Fisioterapia, percebe-se que este profissional está inserido em 

todas as áreas da saúde e deve fazer parte das equipes multiprofissionais e, se possível, de forma 

interdisciplinar, atuando nas 3 formas de prevenção. Assinale a alternativa que corresponde, 

respectivamente, à 1ª especialidade e a última que foram reconhecidas pelo COFFITO. (1,0) 

a) Neurofuncional e Gerontologia. 

b) Traumato-ortopédica e Fisioterapia do Trabalho. 

c) Neurofuncional e Perícia Judicial. 

d) Traumato-ortopédica e Oncologia. 

e) Neurofuncional e Home Care. 

 

36) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) foi elaborada pelo 

Ministério da Saúde em 2004, e incorpora, em um enfoque de gênero, a integralidade e a 

promoção da saúde como princípios norteadores e busca consolidar os avanços no campo dos 

direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento 

reprodutivo, na atenção ao abortamento inseguro e aos casos de violência doméstica e sexual. 

Além disso, amplia as ações para grupos historicamente alijados das políticas públicas, nas suas 
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especificidades e necessidades. Referente à esse programa governamental, não está inserido 

como objetivo: 

a) Promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao 

abortamento em condições inseguras, para mulheres e adolescentes. 

b) Promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual. 

c) Reduzir a morbimortalidade por câncer de mama e de útero na população feminina. 

d) Implantar e implementar a atenção à saúde nas mulheres no climatério, com enfoque na 

Incontinência Urinária. 

e) Promover a atenção à saúde das mulheres negras, lésbicas, trabalhadoras do campo e de 

assentamentos. 

 

37) A estimulação do nervo tibial posterior tem surgido na literatura como uma das formas 

inovadoras e eficazes para a bexiga hiperativa, tanto em pacientes neurológicos como em 

crianças. Referente ao tema, avalie as assertivas a seguir. 

I. O nervo tibial posterior é um nervo misto, contendo fibras motoras e sensoriais, saindo 

das raízes nervosas L4, L5, S1 a S3, compartilhando as mesmas raízes que inervam a 

bexiga. Consequentemente, a estimulação direta desse nervo deve inibir os aferentes S2-

S3, suprimindo a atividade da bexiga. 

II. O efeito da eletroestimulação transcutânea seria por meio do impulso elétrico gerado pela 

corrente que seria conduzido de forma retrógrada através do nervo tibial posterior até o 

plexo hipogástrico e, a partir deste até o detrusor, diminuindo suas contrações. 

III. A frequência miccional aumentada e a noctúria geralmente acompanham o sintoma de 

urgência e são definidos respectivamente como, a queixa de apresentar repetidas micções 

durante o dia e acordar à noite uma ou mais vezes para urinar. 

IV. A frequência considerada ideal é a de 10 Hz, com corrente bipolar e sua colocação com o 

eletrodo negativo sobre o maléolo medial e o positivo alguns centímetros para cima. 

Está correto apenas o que afirma em: 

a) I. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

38) Consta no Código de Ética de Deontologia da Fisioterapia (CEDF), no capítulo II (do exercício 

profissional), Artigo 7º, item VIII – “manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 

conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do 

pessoal sob sua direção”. Diante de um paciente, que lhe relata confidencialmente o que ocorreu 

com ele, para estar requerendo fisioterapia, pede para que esse fato não seja revelado a ninguém. 

Com base nos preceitos bioéticos e ética profissional, avalie as afirmações a seguir no que 

acredita ser seu dever manter sigilo absoluto sobre o assunto. 
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I. Só seria permitido quebrar o sigilo se houvesse um imperativo categórico de consciência moral 

para fazê-lo, ou se as circunstâncias indicassem uma necessidade inevitável para tal. 

II. É dever absoluto manter o sigilo, pois a confidencialidade, o sigilo e a fidelidade devem ser 

mantidas no relacionamento fisioterapeuta – paciente. 

III. Não é dever absoluto, já que revelar essas informações a outras pessoas não irá alterar ou 

prejudicar o quadro de saúde do paciente. 

IV. Não é dever absoluto, pois as informações da saúde do paciente estão relatadas no 

prontuário, o qual outros profissionais de saúde podem ter acesso ao documento. 

 

Está correto apenas o que se afirma em 

a) III. 

b) I e II. 

c) III e IV. 

d) I, II e IV. 

e) I, III e IV. 

 

39) Acerca dos sintomas das disfunções urinárias nos pacientes neurológicos, assinale V (verdadeiro) 

ou F (falso). 

(      ) Os comprometimentos suprapontinos geralmente resultam em hipoatividade do detrusor 

e atividade normal ou aumentada do esfíncter uretral. 

(      ) A micção normal exige ação coordenada do SNC e do SNP, e a interrupção dessa ação por 

lesão ou doença pode levar à bexiga neurogênica. 

(      ) Os comprometimentos supra e infrassacrais podem ser opostos, sendo que, no primeiro, 

normalmente há hiperatividade do detrusor e do esfíncter, enquanto, no segundo, há 

hipoatividade. 

(      ) A etiologia e a fisiopatologia subjacentes às disfunções neurogênicas do trato urinário 

inferior (TUI) são as principais responsáveis pelos diferentes perfis de risco para a deterioração 

do trato urinário superior (TUS) e TUI. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

a) F, V, V, F. 

b) F, V, V, V. 

c) V, F, V, F. 

d) F, F, F, F. 

e) V, V, V, V. 

 

40) A presença ou não da Incontinência Urinária (IU) após o tratamento cirúrgico do câncer de 

próstata vai depender do tipo da cirurgia, da idade do paciente e do estadiamento do tumor. 

Mesmo sendo considerada a fisioterapia a 1ª linha de tratamento para a IU, segundo a Sociedade 

Internacional de Continência (ICS), a avaliação minuciosa do paciente é de extrema importância 

para o sucesso do tratamento. Com relação à avaliação e tratamento fisioterapêutico, avalie as 
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asserções a seguir. 

I. Além do exame físico dos músculos do assoalho pélvico, o exame Urodinâmico se faz 

necessário para confirmar ou não a hiperatividade do detrusor e/ou a deficiência 

esfincteriana da uretra, a fim de orientar a melhor conduta de tratamento. 

II. Pacientes prostatectomizados que fizeram tratamento adjuvante com radioterapia, 

provavelmente apresentarão um quadro de IU mais severa, porém a utilização de 

eletrodos endoanais dependerá da sensibilidade do paciente. 

III. Em pacientes com estenose total da uretra, a fisioterapia não está indicada, devendo este 

paciente ser submetido à uma nova avaliação da equipe interdisciplinar. 

IV. No caso de uma IU de urgência poderiam ser utilizados a eletroestimulação endoanal com 

F = 30 Hz, os exercícios de Kegel e a eletroestimulação do nervo tibial posterior com F = 

10 Hz. 

Está correto apenas o se afirma em 

a) IV. 

b) II e IV. 

c) I, II e III. 

d) I, II e IV. 

e) I, II, III e IV. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

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 40 (quarenta) 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) (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. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  
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A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

3) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 
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de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

 

6) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

7) (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. 

 

8) (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.  

 

9) (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 
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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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas. 2. 

Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

 d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO B  

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 

c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (ESAF, 2013) Quanto à hierarquia das normas, assinale a opção INCORRETA. 

a) Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas campos de atuação distintos, uma vez 

que a Constituição Federal expressamente indica as matérias que devem ser tratadas por lei 

complementar. 

b) As emendas constitucionais têm a mesma posição hierárquica das normas constitucionais 

originárias, embora somente aquelas estejam sujeitas a controle de constitucionalidade. 

c) A Constituição Federal é hierarquicamente superior às Constituições Estaduais, mas estas não têm 

prevalência sobre as leis orgânicas municipais, que retiram da própria Constituição Federal seu 

fundamento de validade. 

d) Há hierarquia entre as normas jurídicas quando uma delas, a norma superior, é fundamento de 

validade da outra, a norma inferior. 

e) Nas hipóteses de repartição vertical de competências, quando cabe à União estabelecer as normas 

gerais e aos Estados as normas específicas relativamente a determinadas matérias, haverá subordinação 

das normas estaduais em relação às normas gerais federais. 

 

17) (Prefeitura de Pereiras - SP, 2021) De acordo com o artigo 1° da Constituição Federal, são 

fundamentos da República, EXCETO:  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/esaf
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a) Dignidade da pessoa jurídica. 

b) Cidadania.  

c) Pluralismo político.  

d) Soberania.  

e) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

 

18) A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos Princípios Fundamentais. O termo se 

refere a um conjunto de dispositivos contidos na Carta Magna brasileira destinados a estabelecer 

as bases políticas, sociais, administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as 

noções que dão a razão da existência e manutenção do Estado brasileiro. Sendo assim, analise as 

proposições seguintes: 

I – São poderes da União, dependentes um do outro, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

II – Garantir o desenvolvimento nacional e a defesa da paz são Fundamentos da República 

Federativa do Brasil. 

III – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 

nações. 

IV – Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 

constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e IV. 

 

19) Considerando-se que o ato de votar é um meio de exercer a cidadania e obrigatório para alguns, 

são penalidades eleitorais cabíveis ao eleitor, cujo voto é obrigatório, que não votar, não pagar a 

multa eleitoral ou não justificar a ausência: 

I – Não poderá inscrever-se em concurso para cargo ou função pública. 

II – Não receberá salário, caso seja servidor público. 

III – Não poderá obter empréstimo em órgãos mantidos pelo governo. 

IV – Não poderá tirar passaporte ou carteira de identidade. 

Estão CORRETOS: 

a) Todos os itens. 

b) Somente os itens III e IV. 

c) Somente os itens I, II e III. 

d) Somente os itens I, II e IV. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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20) De acordo com a Constituição Federal, são estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O 

servidor público estável só perderá o cargo: 

I- Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

II- Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

III- Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

Estão CORRETOS: 

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente os itens I e III. 

c) Somente os itens II e III. 

d) Todos os itens. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21) Levando em consideração a Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, que “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”, assinale a 

alternativa correta. 

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

sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de 

saúde nos níveis correspondentes, convocada exclusivamente pelo Poder Executivo. 

b) O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 

formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente. 

c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Congresso Nacional e pela Câmara 

de Vereadores, respectivamente. 

d) Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, 

remanejando, entre si, parcelas de recursos oriundos para cobertura das ações e serviços de saúde 

a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 

e) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos 

demais segmentos e, nas Conferências de Saúde, 90% dos participantes devem ser usuários do 

Sistema Único de Saúde. 

 

22) De acordo com a Portaria n° 2.436, de 21 de setembro de 2017, que “aprova a Política Nacional 

de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 
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no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”, é incorreto afirmar que: 

a) Compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da Atenção 

Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades 

estabelecidas. 

b) É responsabilidade do município organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, 

instituindo e garantindo os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pontos 

de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, 

técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado. 

c) É responsabilidade do Ministério da Saúde garantir recursos materiais, equipamentos e insumos 

suficientes para o funcionamento das UBS e equipes, para a execução do conjunto de ações 

propostas. 

d) São responsabilidades comuns a todas as esferas de governo assegurar ao usuário o acesso 

universal, equânime e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, além de outras atribuições 

que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores. 

e) É responsabilidade da União apoiar a articulação de instituições, em parceria com as Secretarias 

de Saúde Municipais, Estaduais e do Distrito Federal, para formação e garantia de educação 

permanente e continuada para os profissionais de saúde da Atenção Básica, de acordo com as 

necessidades locais. 

 

23) Leia os casos hipotéticos abaixo descritos e assinale a alternativa que correlaciona, 

erroneamente, a situação apresentada com o princípio do SUS, de acordo com a Lei 8080/1990.  

a) João, médico da UBS Flor Azul, atende D. Maria (65 anos); a paciente apresenta obesidade grau 

I, foi submetida a procedimento cirúrgico para prótese total de joelho há 20 dias (devido à 

gonartrose) e nunca realizou mamografia. Como conduta, o médico encaminha D. Maria para 

fisioterapia, orienta sobre alimentação adequada e perda de peso e, também, solicita mamografia – 

Esse é um exemplo de “integralidade”. 

b) O Oeste Catarinense possui população de cerca de 325 mil pessoas e, dessas, cerca de 200 mil 

habitantes pertencem a um único município. Como forma de melhorar a organização e atendimento 

à população daquela região, os gestores municipais se reuniram e definiram a organização da 

realidade em “regiões de saúde”, estabelecendo que os procedimentos mais especializados (atenção 

terciária) seriam disponibilizados no município de maior porte – Esse é um exemplo de 

“descentralização”. 

c) Marínez, 45 anos, venezuelano (residente no Brasil há 03 meses), procura atendimento na UBS em 

posse unicamente da “Carteira de identidade de Estrangeiro”, com queixa de náuseas e vômitos 

associado a diarreia que iniciaram há 02 dias (mais de 10 episódios). Após acolhimento pela equipe 

de enfermagem, o paciente foi atendido pelo médico da Unidade – Esse é um exemplo de 

“universalização”. 

d) Na cidade de Luz da Serra existia uma demanda reprimida de cerca de 200 pessoas para realização 

de cirurgia de catarata, com tempo médio de 3 anos em fila de espera entre a primeira consulta e o 

procedimento cirúrgico. Tendo em vista que a pactuação municipal com a região de saúde/SISREG 

ofertava apenas 03 procedimentos/mês, o Conselho Municipal de Saúde aprovou a contratação 
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excepcional de serviços médicos e hospitalares do hospital filantrópico da cidade, com recursos 

oriundos do Fundo Municipal de Saúde, a fim de realização “Mutirão de Cirurgias de Catarata” – 

Esse é um exemplo de “complementariedade”. 

e) João, 50 anos, há 03 dias sofreu queda de mesmo nível com trauma em Membro Superior Direito, 

procurou hospital, foi medicado e avaliado por ortopedista, que forneceu AIH e encaminhou para 

cirurgia urgente devido à fratura em úmero, sendo classificado no SISREG como “amarelo”. 

Maria, 60 anos, está há 07 meses aguardando tratamento cirúrgico devido à Síndrome do Manguito 

Rotador, classificada no SISREG como “verde” – O fato de João ser atendido primeiro que Maria 

é um exemplo de “equidade”. 

 

24) São atributos da Atenção Básica, exceto: 

a) Responsabilidade. 

b) Coordenação do cuidado. 

c) Longitudinalidade. 

d) Integralidade. 

e) Primeiro contato. 

 

25) Levando em consideração a Portaria n° 1061 de 18 de maio de 2020, assinale a alternativa que 

contém alguma doença que não faz parte da Lista Nacional de Notificação Compulsória. 

a) Doença de Chagas crônica, Hantavirose e Hepatites virais. 

b) Leishmaniose tegumentar, Leptospirose e Raiva humana. 

c) Difteria, Acidente por animal peçonhento e Febre amarela. 

d) Hanseníase, Caxumba e Tuberculose. 

e) Doença aguda pelo vírus Zika, Malária na região Amazônica e SARS-CoV. 

 

26) Sobre os níveis de prevenção de doenças, assinale a alternativa incorreta. 

a) Vacinar-se contra a COVID-19 é um exemplo de prevenção primária. 

b) A reabilitação motora após um acidente vascular encefálico é um exemplo de prevenção terciária. 

c) Realizar coleta de citopatológico de colo uterino em mulher sexualmente ativa com 26 anos é um 

exemplo de prevenção secundária. 

d) Basear as condutas médicas em evidências científicas fortes e, com isso, desprescrever 

medicamentos desnecessários em idosos, evitando a polifarmácia, é um exemplo de prevenção 

quaternária. 

e) Praticar atividade física regularmente (cerca de 30 minutos/dia, 5 vezes na semana) é um exemplo 

de prevenção secundária. 

 

27) Com relação ao tratamento medicamentoso da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), assinale 

a alternativa correta. 

a) A associação de betabloqueadores aos bloqueadores dos canais de cálcio não di-hidropiridínicos 

deve ser evitada, devido ao aumento dos efeitos inotrópico e cronotrópico negativos. 

b) Paciente previamente hígido, mas com diagnóstico recente de HAS e que foi instituído tratamento 
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inicial com Losartana 50mg/dia pode apresentar tosse seca como efeito colateral da medicação. 

c) Uma das condutas medicamentosas iniciais mais preconizadas na prática clínica para o tratamento 

da HAS é a prescrição de hidroclorotiazida com metoprolol. 

d) De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, homem de 58 anos com histórico 

de diabetes mellitus II e Doença Renal Crônica estágio G3b (KDIGO), diagnosticado há 10 dias 

com HAS estágio I tem indicação de tratamento inicial com Enalapril em dose plena, além das 

mudanças de estilo de vida. 

e) Angioedema é um efeito colateral comum dos medicamentos anti-hipertensivos pertencentes à 

classe dos bloqueadores do canal de cálcio, como anlodipino. 

 

28) De acordo com o Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 2018, 

modificada pelas Resoluções nº 2.222/2018 e 2.226/2019. 2019) é vedado ao médico: 

a) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física ou 

emocional, podendo receber financeiramente ao ser chamado para preencher Declaração de Óbito. 

b) Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, 

ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal. 

c) Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu 

bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo, exceto no caso de o paciente estar 

acompanhado por um familiar, situação na qual o médico deverá levar em consideração a decisão 

conjunta do paciente e acompanhante. 

d) Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo 

justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente. Esta obrigação não se aplica nas 

situações que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. 

e) Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde; 

entretanto é responsabilidade do paciente a comunicação dos fatos aos empregadores responsáveis. 

 

29) Considerando a alta prevalência de patologias relacionadas à Saúde Mental e sendo a Unidade 

Básica de Saúde como a porta de entrada preferencial do usuário ao Sistema Único de Saúde, 

assinale a alternativa correta. 

a) O transtorno depressivo persistente (distímico) é marcado por uma depressão grave, de início 

agudo e intensidade duradoura, geralmente relacionado a pacientes com histórico de perdas súbitas. 

b) Alucinações, ideias persecutórias, ilusões e comportamento bizarro são sintomas negativos da 

esquizofrenia. 

c) O quadro de amnésia retrógrada e anterógrada com confabulação e alucinação é bastante 

característico da demência de Korsakoff (causada pela deficiência de vitamina B1) que tem como 

etiologia principal o alcoolismo. 

d) O uso de Cannabis (substância psicoativa da maconha) prejudica a atenção, concentração, memória 

episódica, aprendizagem associativa e coordenação motora dose-dependente. No longo prazo está 

associada ao desenvolvimento de Transtorno Bipolar (principalmente se uso crônico durante a 

adolescência). 

e) De acordo com o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, o uso de medicamentos para 
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cessar o fumo tem um papel bem definido, mesmo que isoladamente. Para definir qual a medicação 

inicial, deve-se submeter o paciente com histórico de grande carga tabágica ao Teste de 

Fagerström. 

 

30) Com relação ao tratamento farmacológico das Dislipidemias, de acordo com a Atualização da 

Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2017, assinale a alternativa 

correta. 

a) A decisão para o início da terapia medicamentosa das dislipidemias independe do Risco 

cardiovascular do paciente e do tipo de dislipidemia presente. 

b) A redução do LDL-c varia entre as estatinas, e esta diferença está fundamentalmente relacionada 

à dose plena do fármaco de escolha. 

c) A avaliação basal das enzimas hepáticas (ALT e AST) deve ser realizada antes do início da terapia 

com estatina. Durante o tratamento, deve-se avaliar a função hepática semestralmente devido ao 

risco de hepatotoxicidade. 

d) A ezetimiba isolada constitui opção terapêutica em pacientes que apresentam intolerância às 

estatina e deve, exclusivamente, ser empregada na dose única de 10mg/dia, administrada sempre à 

noite (após o jantar). 

e) Os medicamentos hipolipemiantes costumam ser divididos nos que agem predominantemente nas 

taxas séricas de colesterol e naqueles que agem predominantemente nas taxas de triglicerídeos. 

 

31) Sobre os métodos contraceptivos, assinale a alternativa incorreta. 

a) DIU hormonal pode ser prescrito para adolescente de 17 anos com vida sexual ativa e que deseja 

manter a ovulação (mesmo que de forma inconstante). 

b) DIU de cobre está indicado para mulher com histórico de carcinoma ductal invasor de mama, com 

receptores negativos para estrogênio e progesterona + status HER-2 negativo. 

c) Implante subcutâneo é um método composto apenas de progesterona, tem duração de 03 anos e 

leva à anovulação. 

d) A inserção de DIU está contraindicada em mulheres com HIV positivo. 

e) História pessoal de trombose (atual ou prévia) é uma contraindicação ao uso de contraceptivo 

combinado (categoria 4 dos “Critérios Médicos de Elegibilidade da Organização Mundial da 

Saúde”). 

 

32) Mulher, 35 anos, relata corrimento vaginal amarelado e fétido, em aspecto de “leite 

condensado”. Realizado exame a fresco na UBS que evidenciou, na citologia, número elevado de 

células-alvo. O tratamento de escolha é: 

a) Fluconazol oral dose única. 

b) Metronidazol oral por 07 dias. 

c) Azitromicina oral por 05 dias. 

d) Ceftriaxone intramuscular por 03 dias. 

e) Nistatina intravaginal por 14 noites. 
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33) Com relação ao tratamento medicamentoso da Diabetes Mellitus II (DM2), assinale a alternativa 

correta. 

a) Metformina é uma biguanida que pode ocasionar discreto ganho de peso. 

b) Glimepirida e Glibenclamida são exemplos de sulfonilureias que podem ocasionar redução de 

peso. 

c) Paciente com obesidade grau II e hipertenso com HbA1c = 8% tem indicação de iniciar tratamento 

com insulina regular. 

d) Acarbose é um fármaco análago de GLP-1 que atua no pâncreas aumentando a biodisponibilização 

de insulina. 

e) Paciente com Doença Renal Crônica estágio V tem contraindicação formal ao uso de metformina. 

 

34) Primigesta, com IG = 12 semanas, comparece para a primeira consulta de pré-natal na UBS e, 

dentre as recomendações essenciais a serem dadas à paciente, uma delas diz respeito à 

importância da vacinação. Assinale a alternativa abaixo que contem vacinas recomendadas para 

essa gestante durante a gestação. 

a) Influenza, febre amarela e tríplice viral. 

b) COVID-19, influenza e tríplice viral. 

c) Hepatite B, influenza e febre amarela. 

d) Hepatite B, dTpa e tríplice viral. 

e) Influenza, hepatite B e dTpa. 

 

35) Lactente, 18 meses de vida, é trazido à UBS por quadro de imobilidade do cotovelo direito 

(dolorosa). Na anamnese, ficou esclarecido que a dor seguiu-se à criança ter sido levantada pelo 

antebraço direito. Dessa forma, a hipótese diagnóstica mais provável é: 

a) Fratura de cotovelo. 

b) Fratura de antebraço. 

c) Pronação dolorosa da cabeça do rádio. 

d) Sinovite articular. 

e) Ruptura do ligamento anular. 

 

36) João, 11 meses de idade, previamente hígido, é levado à UBS devido ao quadro de febre alta 

(39,2°C) iniciada há 03 dias, de forma abrupta, associada com tosse, coriza e diarreia aquosa (3 

episódios/dia, sem sangue, muco ou pus). A mãe informa que a febre foi controlada com uso de 

dipirona sob demanda, fez lavagem nasal e ofertou soro caseiro para a criança; porém, ficou 

preocupada pois, após a febre ceder, percebeu exantema maculopapular discreto em face, 

pescoço e tronco. No exame físico, notou-se pápulas eritematosas no palato mole e discreto 

aumento dos linfonodos cervicais. Assinale a alternativa que contém a hipótese diagnóstica mais 

provável. 

a) Varicela. 

b) Escarlatina. 

c) Sarampo. 
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d) Exantema súbito. 

e) Exantema alérgico. 

 

37) Josefina, 35 anos, inicialmente encaminhada ao Ambulatório de Ginecologia Clínica por 

alteração em citopatológico de colo uterino, volta à UBS com contrarreferência do ginecologista 

informando que a paciente realizou biópsia de colo uterino com resultado de “Lesão de Alto 

Grau” e deve ser inserida no SISREG para realização de procedimento e seguimento do caso na 

atenção terciária. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que contém a possível conduta 

sugerida pelo ginecologista assistente. 

a) Conização. 

b) Colposcopia. 

c) Histerectomia. 

d) Histeroscopia. 

e) Radioterapia. 

 

38) Carlos, 28 anos, procura atendimento na UBS com queixa de dor lombar em flanco direito há 

cerca de 40 minutos, de forte intensidade, em cólica e com irradiação para testículo direito, com 

náuseas e 3 episódios de vômitos, sem outras queixas. Nega febre, nega alimentação diferenciada, 

nega alterações em urina ou fezes. Nega uso de medicamentos contínuos, comorbidades ou 

alergias a medicamentos. Após analgesia EV e hidratação, referiu melhora do quadro e recebeu 

alta com sintomáticos e solicitação de exames complementares. Após 15 dias, Carlos retorna com 

TC abdome total evidenciando calcificação no interior (terço inferior) do ureter direito, de 3 

mm, sem dilatação pielocalicial e com cisto renal simples à esquerda (Bosniak I); além de parcial 

de urina presença de oxalato de cálcio e > 100 hemácias/campo, sem outras alterações. Levando 

em consideração a principal hipótese diagnóstica, qual a conduta médica indicada? 

a) Terapia medicamentosa expulsiva, além de orientação sobre o aumento da ingesta hídrica e 

diminuição da ingesta de proteína animal. 

b) Encaminhar ao urologista para litotripsia. 

c) Prescrever tamsulosina + antibioticoterapia profilática por 15 dias. 

d) Antibioticoterapia profilática + nefrostomia percutânea. 

e) Encaminhar ao serviço de urgência para passagem de duplo-J. 

 

39) Recém-nascido (RN) a termo, de parto vaginal, com peso ao nascimento de 3.200g é trazido pelos 

pais para consulta de puericultura aos sete dias de vida. O peso atual da criança é de 2.600g, está 

em aleitamento materno exclusivo e a mãe relata dor extrema ao amamentar. Com base nas 

informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 

a) A perda de peso do paciente indica que o leite está fraco, sendo imprescindível a prescrição de 

Fórmula Infantil de partida e encaminhamento para consulta com pediatra. 

b) A perda de peso do paciente e a mastalgia relatada pela lactante são sinais sugestivos de má pega 

do RN. Está indicado orientar a mãe sobre a técnica adequada e manutenção do aleitamento em 

livre demanda. 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO B  

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 

c) Apesar da mastalgia durante o aleitamento, é importante salientar a mãe sobre a importância do 

aleitamento materno exclusivo por, no mínimo, até os 04 meses de idade (quando termina a licença-

maternidade da mulher). 

d) A perda de peso da criança não é algo que deva preocupar o médico, já que é fisiológico nos 

primeiros dias de vida uma perda ponderal de até 20% do peso ao nascer. 

e) A mastalgia relatada pela lactente é uma indicação de antibioticoterapia (cefalexina 500mg 6/6h 

por 7 dias) devido ao possível quadro de mastite associado. 

 

40) Roberto, 40 anos, vem à UBS por apresentar febre de 38,9°C há 03 dias, com tosse não produtiva, 

cansaço e alteração do olfato, com dispneia progressiva no último dia. Nega comorbidades ou 

uso de medicamentos contínuos, reside sozinho e, por estar trabalhando em home-office, informa 

que não achou necessário vacinar-se para COVID-19 no momento. Relata que há 01 semana teve 

contato próximo, na fila do banco (menos de 02 metros de distância), com amigo que está em 

isolamento domiciliar por suspeita de COVID-19 (aguardando resultado de teste). No exame 

físico apresenta-se em bom estado geral, mucosas úmidas e coradas, lúcido, anictérico, orientado 

e hidratado. Oroscopia com leve hiperemia de orofaringe, sem linfonodomegalia cervical. 

Ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. Abdome sem alterações, panturrilhas livres e com 

extremidades quentes e bem perfundidas. TAx = 38,2°C, FC = 92 bpm, FR 17 irpm, SatO2 95% 

em ar ambiente, HGT 80 mg/dL e PA 110 x 80 mmHg. Assinale a alternativa que melhor 

descreve a conduta médica a ser tomada. 

a) Realizar teste rápido sorológico na UBS (IgG e IgM) e encaminhar o paciente para TC de tórax no 

PA. 

b) Prescrever sintomáticos + antibioticoterapia de amplo espectro, solicitar TC de tórax para 

realização ambulatorial e realizar teste rápido sorológico com 12 dias do início dos sintomas.  

c) Prescrever sintomáticos, isolar o paciente e solicitar RT-PCR em amostra de secreção coletada 

para swab nasofaríngeo para pesquisa de Sars-Cov-2, sem necessidade de atendimento hospitalar 

neste momento. 

d) Tranquilizar o paciente informando que o mesmo não tem alterações em exame físico que 

justifiquem uso de medicação no momento e, já que ele reside sozinho, deve apenas permanecer 

em isolamento domiciliar por 14 dias, sem necessidade de testagem para COVID-19. 

e) Prescrever sintomáticos, solicitar TC de tórax ambulatorial e cultura viral de aspirado da secreção 

nasofaríngea e encaminhá-lo imediatamente para a sala de vacinas a fim de atualizar o calendário 

vacinal (abordagem oportunística). 
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CADERNO DE QUESTÕES TIPO: B  

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  
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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 40 (quarenta) 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) (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. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  
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A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

3) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 
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de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

 

6) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

7) (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. 

 

8) (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.  

 

9) (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 
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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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas. 2. 

Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

 d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (ESAF, 2013) Quanto à hierarquia das normas, assinale a opção INCORRETA. 

a) Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas campos de atuação distintos, uma vez 

que a Constituição Federal expressamente indica as matérias que devem ser tratadas por lei 

complementar. 

b) As emendas constitucionais têm a mesma posição hierárquica das normas constitucionais 

originárias, embora somente aquelas estejam sujeitas a controle de constitucionalidade. 

c) A Constituição Federal é hierarquicamente superior às Constituições Estaduais, mas estas não têm 

prevalência sobre as leis orgânicas municipais, que retiram da própria Constituição Federal seu 

fundamento de validade. 

d) Há hierarquia entre as normas jurídicas quando uma delas, a norma superior, é fundamento de 

validade da outra, a norma inferior. 

e) Nas hipóteses de repartição vertical de competências, quando cabe à União estabelecer as normas 

gerais e aos Estados as normas específicas relativamente a determinadas matérias, haverá subordinação 

das normas estaduais em relação às normas gerais federais. 

 

17) (Prefeitura de Pereiras - SP, 2021) De acordo com o artigo 1° da Constituição Federal, são 

fundamentos da República, EXCETO:  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/esaf
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a) Dignidade da pessoa jurídica. 

b) Cidadania.  

c) Pluralismo político.  

d) Soberania.  

e) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

 

18) A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos Princípios Fundamentais. O termo se 

refere a um conjunto de dispositivos contidos na Carta Magna brasileira destinados a estabelecer 

as bases políticas, sociais, administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as 

noções que dão a razão da existência e manutenção do Estado brasileiro. Sendo assim, analise as 

proposições seguintes: 

I – São poderes da União, dependentes um do outro, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

II – Garantir o desenvolvimento nacional e a defesa da paz são Fundamentos da República 

Federativa do Brasil. 

III – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 

nações. 

IV – Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 

constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e IV. 

 

19) Considerando-se que o ato de votar é um meio de exercer a cidadania e obrigatório para alguns, 

são penalidades eleitorais cabíveis ao eleitor, cujo voto é obrigatório, que não votar, não pagar a 

multa eleitoral ou não justificar a ausência: 

I – Não poderá inscrever-se em concurso para cargo ou função pública. 

II – Não receberá salário, caso seja servidor público. 

III – Não poderá obter empréstimo em órgãos mantidos pelo governo. 

IV – Não poderá tirar passaporte ou carteira de identidade. 

Estão CORRETOS: 

a) Todos os itens. 

b) Somente os itens III e IV. 

c) Somente os itens I, II e III. 

d) Somente os itens I, II e IV. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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20) De acordo com a Constituição Federal, são estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O 

servidor público estável só perderá o cargo: 

I- Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

II- Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

III- Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

Estão CORRETOS: 

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente os itens I e III. 

c) Somente os itens II e III. 

d) Todos os itens. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de 

educação alimentar e nutricional a estudantes da educação básica pública. Quem é o responsável 

pelo controle social do PNAE? 

a) Secretaria de Educação 

b) Conselho de Alimentação Escolar 

c) Escola 

d) Associação de Pais e Mestres 

e) Ministério Público Federal 

 

22) As fibras são classificadas em solúveis e insolúveis, sendo as fibras: 

I. Solúveis importantes na função do controle glicêmico, especialmente as pectinas e as beta 

glucanas; 

II. Insolúveis apresentam importante papel na fisiologia intestinal; 

III. Recomendadas para ingestão diária de 20-35g; 

IV. Facilmente encontradas em alimentos de origem vegetal, como hortaliças, frutas e cereais 

integrais, e também, presentes em tecidos animais, mesmo em reduzidas quantidades. 

Está CORRETA a alternativa: 

a) I, III e IV apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I, II e III, apenas. 

d) II e IV, apenas. 

e) I e II, apenas. 
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23) A promoção da saúde escolar pode ocorrer no ambiente da sala de aula e em outros espaços da 

escola e da comunidade. Por isso, ao verificar o baixo consumo de hortaliças entre os seus alunos, 

uma escola desenvolveu um programa de educação nutricional, que incluía a implantação de 

uma horta escolar cultivada por educadores e alunos na própria escola. 

Uma justificativa pedagógica plausível para a inserção dessa atividade, que objetiva a melhoria 

dos hábitos alimentares dos alunos, é: 

a) A inclusão de conteúdos relacionados à produção de alimentos em larga escala na disciplina de 

ciências. 

b) O fortalecimento do vínculo aluno-professor na realização de um trabalho coletivo que permita 

experiência lúdica. 

c) A capacitação das merendeiras na montagem de cardápios conforme a disponibilidade de 

hortaliças. 

d) O aumento da oferta de alimentos para as famílias das crianças, uma vez que a horta pode ser 

reproduzida nos domicílios. 

e) O despertar, nos alunos, da necessidade de mudança no comportamento alimentar pela atividade 

prática vivenciada. 

 

24) O Código de Ética e Conduta do Nutricionista é um instrumento delineador da atuação 

profissional. A legislação em vigor que versa sobre tal importante documento e o ano de sua 

última atualização são, respectivamente 

a) Resolução CFN n° 599/2018 

b) Resolução CFN n° 334/2017 

c) Resolução CFN n° 541/2016 

d) Lei n° 6.583/2019 

e) Decreto n° 84.444/2019. 

 

25) Um cozinheiro começou a tossir muito e espirrar. Ao se apresentar ao nutricionista da unidade 

escolar, foi adequadamente orientado – conforme recomendado pelo RDC n° 216 de 15 de 

setembro de 2004, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação – a 

a) Se afastar das atividades de preparação de alimentos enquanto persistirem os sintomas. 

b) Utilizar máscara nasobucal para o preparo de alimentos a serem consumidos crus. 

c) Prestar serviço no setor de preparo de alimentos forneados. 

d) Não falar ou tossir sobre os alimentos durante o preparo. 

e) Prestar serviço no setor de porcionamento de saladas. 

 

26) O Guia Alimentar para a População Brasileira (2014) apresenta obstáculos para uma 

alimentação saudável. Alimentos ultraprocessados encontrados em toda parte e com fácil acesso, 

acompanhados de propagandas, descontos e promoções caracterizam o seguinte: 

a) Informação de fontes confiáveis. 
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b) Custo da alimentação saudável. 

c) Tempo dedicado à alimentação. 

d) Publicidade maciça e sedutora. 

e) Oferta variada e vasta. 

 

27) Um nutricionista responsável pela alimentação escolar de uma escola municipal, que fornece 

uma refeição diária para crianças em período parcial, considerou a recomendação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013) e elaborou 

cardápios de modo a oferecer no máximo, per capita, a seguinte quantidade de sódio 

a) 200mg 

b) 400mg 

c) 800mg 

d) 900mg 

e) 1000mg 

 

28) Com a Lei n° 11.947, de 16/6/2009, um percentual do valor repassado pelo Programa Nacional 

de Alimentação Escolar – PNAE deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura 

familiar, medida que estimula o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades. Esse 

percentual é de: 

a) 10% 

b) 15% 

c) 20% 

d) 25% 

e) 30% 

 

29) Para que a maior parte dos alimentos possa ser consumida, é necessário que ela seja submetida 

ao processo de cocção. Dentre os principais objetivos da cocção dos alimentos tem-se: 

a) Diminuição do valor nutritivo 

b) Aumento da palatabilidade 

c) Diminuição da palatabilidade 

d) Diminuição da digestibilidade 

e) Aumento dos fatores antinutricionais 

 

30) Em uma unidade de alimentação e nutrição, o dimensionamento de equipamentos e instalações 

interferem diretamente na produção. 

Com relação à armazenagem refrigerada de gêneros perecíveis, assinale a afirmativa correta. 

a) Deve ter duas câmaras: uma para carnes e outra laticínios. 

b) Deve ter, no mínimo, duas câmaras: uma para carnes e outra para laticínios. 

c) Deve ter três câmaras: uma para carnes, outra para hortifruti e ainda outra para laticínios. 

d) Deve ter uma câmara para carnes e uma antecâmara para hortifruti. 

e) Deve ter uma câmara independente para carnes. 
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31) Sobre o atendimento da alimentação escolar, analise os itens abaixo: 

I. A responsabilidade técnica pela alimentação escolar nos Estados, no Distrito Federal, nos 

Municípios e nas escolas federais caberá ao diretor da escola. 

II. Para os alunos que necessitem de atenção nutricional individualizada, em virtude de 

estado ou condição de saúde específica, será elaborado cardápio especial com base em 

recomendações médicas e nutricionais, avaliação nutricional e demandas nutricionais 

diferenciadas. 

III. O cardápio deverá ser elaborado com a utilização de gêneros alimentícios básicos, 

respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição 

alimentar da localidade. 

 

Está (ão) CORRETO (S): 

a) Todos os itens. 

b) Somente os itens I e II. 

c) Somente os itens I e III. 

d) Somente os itens II e III. 

e) Nenhum dos itens. 

 

32) Há diferença entre intolerância e alergia alimentar? 

a) Não, ambas as condições levam à reação adversa ao alimento e desencadeiam respostas similares. 

b) Sim, uma vez que a intolerância alimentar é uma reação adversa aos alimentos, mas que não 

envolve o sistema imunológico. 

c) Sim, uma vez que a intolerância é uma reação adversa aos alimentos que envolve mecanismos 

imunológicos. 

d) Não, as duas condições são consideradas hipersensibilidades mediadas pela imunoglobulina E 

(IgE). 

e) Não, sendo que os alimentos que são mais comumente relacionados com alergia e intolerância são: 

leite, ovo, trigo, frutos do mar e alguns vegetais. 

 

33) Sobre vitaminas, é correto afirmar que: 

a) As lipossolúveis são conduzidas via circulação sistêmica para serem absorvidas. 

b) As condições de transporte e estocagem não influenciam na presença das vitaminas nos alimentos. 

c) As hidrossolúveis estão presentes somente em fontes alimentares vegetais. 

d) As principais propriedades das vitaminas envolvem as funções de coenzima e antioxidante. 

e) No estágio preliminar de deficiência das vitaminas já aparecem sintomas clínicos não específicos. 

 

34) Avalie as asserções a seguir: 

A análise microbiológica de alimentos realizada em UANs tem, isoladamente, eficácia limitada 

para a garantia da qualidade do alimento porque a segurança dos alimentos é garantida 

principalmente pelo controle de sua origem e de seu processo e pela aplicação de boas práticas 

de higiene durante a produção, o processamento, a manipulação, a distribuição, o 
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armazenamento, a comercialização, a preparação e o uso, em combinação com a aplicação do 

sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC). 

 

A respeito dessas assertivas, assinale a opção correta: 

a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 

b) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da 

primeira 

c) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas. 

d) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa. 

e) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira. 

 

35) Sobre as condições higiênico-sanitária durante o preparo dos alimentos, conforme a RDC nº 

216/2004, avalie as afirmativas a seguir: 

I. Para a conservação a quente, os alimentos devem ser submetidos à temperatura superior a 60° 

C por, no máximo, três horas. 

II. Para conservação sob refrigeração ou congelamento, os alimentos devem ser previamente 

submetidos ao processo de resfriamento. 

III. A temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60° C a 10°C em até duas horas. 

IV. O prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração, à 

temperatura de 4°C ou inferior, deve ser de 7 (sete) dias. 

V. Caso o alimento preparado seja armazenado sob refrigeração ou congelamento, deve-se 

identificá-lo, no mínimo, com as seguintes informações: designação, data de preparo e prazo de 

validade. 

 

Das afirmativas acima, estão corretas apenas: 

a) I, III e V 

b) I, II e III 

c) II, III, IV e V 

d) II, III e V 

e) I e V 

 

36) Considere a assertiva: “Os carboidratos são importantes fontes de energia para o indivíduo, mas 

para serem absorvidos necessitam ser hidrolisados pela enzima salivar em açúcar simples” 

(KRAUSER: Alimentos, nutrição e dietética). Com base na informação, pode-se afirmar que os 

carboidratos resultantes dessa quebra são: 

a) Glicose e glicose 

b) Glicose e maltose 

c) Glicose e frutose 

d) Glicose e galactose 

e) Dextrina e maltose 
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37) “Um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, e 

multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares 

saudáveis, cuja prática deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores 

e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, considerando todas 

as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem 

o comportamento alimentar”, define-se: 

a) Segurança alimentar e nutricional 

b) Política pública de garantia nutricional 

c) Educação alimentar e nutricional. 

d) Direito humanos à alimentação e à nutrição. 

e) Sustentabilidade social, ambiental e econômica. 

 

38) Salmonella são bactérias gram-negativas encontradas em ovos mal cozidos, em todos os 

alimentos de origem animal e em vegetais contaminados por fezes. De 12 a 72h após o consumo 

do alimento contaminado, este pode causar diarreia, cólicas, dores abdominais e febre. 

Quando a diarreia for severa, a hospitalização e o uso de antibióticos podem ser necessários. 

Considerando essas informações, algumas medidas são importantes para prevenir a 

contaminação. Marque a opção INCORRETA. 

a) Ovos e carnes devem ser consumidos sempre cozidos ou fritos. O cozimento total dos ovos destrói 

as bactérias, uma vez que ovos com gema mole e clara crua são de alto risco para se adquirir a 

doença. 

b) Os ovos devem ser sempre armazenados dentro da geladeira e em embalagens tampadas para evitar 

a multiplicação das bactérias. Não devem ser guardadas na porta, pois podem quebrar com 

facilidade e contaminar outros alimentos. 

c) Higienize vegetais, deixando-os mergulhados em um litro de água com hipoclorito de sódio ou 5 

colheres de sopa de água sanitária. 

d) Ingerir leite pasteurizado ou fervido ao invés de leite cru. 

e) Utensílios de cozinha usados na preparação de carnes cruas devem ser bem lavados e não devem 

entrar em contato com alimentos já prontos. 

 

39) A lactose consiste no principal dissacarídeo encontrado no leite de mamíferos. Para sua digestão, 

é necessária a atuação da enzima lactase, presente na borda da escova do _______. No processo, 

a lactase quebra as ligações que unem a glicose e a _______, liberando esses monossacarídeos 

para serem absorvidos pelo intestino. Os termos hipolactasia, má absorção à lactose e 

intolerância à lactose dizem respeito a diferentes situações. Hipolactasia refere-se à diminuição 

da atividade da lactase. A má absorção à lactose é a dificuldade em digerir tal ________. Já a 

intolerância à lactose ocorre quando a má digestão de lactose produz sinais e sintomas clínicos 

como distensão abdominal, _______, cólicas e diarreia. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

a) Estômago – sacarose – dissacarídeo – gases 
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b) Antro – lactose – polissacarídeo – febre 

c) Intestino delgado – galactose – dissacarídeo – flatulência 

d) Duodeno – maltose – monossacarídeo – visão turva 

e) Esôfago – galactose – polissacarídeo – cefaleia 

 

40) De acordo com o Código de Ética do Nutricionista, marque a alternativa CORRETA. 

a) O nutricionista pode utilizar-se de instituição ou de bem público para executar serviços 

provenientes de demandas de instituição ou de interesse privado, desde que tenha autorização 

registrada pelo órgão competente. 

b) É direito do nutricionista alterar a conduta profissional determinada por outro nutricionista, caso 

tal medida seja necessária para benefício de indivíduos, coletividades ou serviços, registrando as 

alterações e justificativas de acordo com as normas da instituição, e sempre que possível informar 

ao responsável pela conduta. 

c) Orientação nutricional e acompanhamento não podem ser realizados de forma não presencial. 

d) Caso o nutricionista seja contratado por uma empresa ou indústria para desempenhar a função de 

divulgação de serviços ou produtos de uma única marca, empresa ou indústria, esta deve ser voltada 

a profissionais que prescrevem ou comercializem os produtos e aos demais públicos. 

e) É vedado, ao nutricionista, prestar serviços profissionais gratuitos com fins sociais e humanos. 
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CARGO: NUTRICIONISTA 

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 40 (quarenta) 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) (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. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  
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A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

3) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 
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de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

 

6) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

7) (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. 

 

8) (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.  

 

9) (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 
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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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas. 2. 

Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

 d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (ESAF, 2013) Quanto à hierarquia das normas, assinale a opção INCORRETA. 

a) Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas campos de atuação distintos, uma vez 

que a Constituição Federal expressamente indica as matérias que devem ser tratadas por lei 

complementar. 

b) As emendas constitucionais têm a mesma posição hierárquica das normas constitucionais 

originárias, embora somente aquelas estejam sujeitas a controle de constitucionalidade. 

c) A Constituição Federal é hierarquicamente superior às Constituições Estaduais, mas estas não têm 

prevalência sobre as leis orgânicas municipais, que retiram da própria Constituição Federal seu 

fundamento de validade. 

d) Há hierarquia entre as normas jurídicas quando uma delas, a norma superior, é fundamento de 

validade da outra, a norma inferior. 

e) Nas hipóteses de repartição vertical de competências, quando cabe à União estabelecer as normas 

gerais e aos Estados as normas específicas relativamente a determinadas matérias, haverá subordinação 

das normas estaduais em relação às normas gerais federais. 

 

17) (Prefeitura de Pereiras - SP, 2021) De acordo com o artigo 1° da Constituição Federal, são 

fundamentos da República, EXCETO:  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/esaf
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a) Dignidade da pessoa jurídica. 

b) Cidadania.  

c) Pluralismo político.  

d) Soberania.  

e) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

 

18) A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos Princípios Fundamentais. O termo se 

refere a um conjunto de dispositivos contidos na Carta Magna brasileira destinados a estabelecer 

as bases políticas, sociais, administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as 

noções que dão a razão da existência e manutenção do Estado brasileiro. Sendo assim, analise as 

proposições seguintes: 

I – São poderes da União, dependentes um do outro, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

II – Garantir o desenvolvimento nacional e a defesa da paz são Fundamentos da República 

Federativa do Brasil. 

III – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 

nações. 

IV – Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 

constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e IV. 

 

19) Considerando-se que o ato de votar é um meio de exercer a cidadania e obrigatório para alguns, 

são penalidades eleitorais cabíveis ao eleitor, cujo voto é obrigatório, que não votar, não pagar a 

multa eleitoral ou não justificar a ausência: 

I – Não poderá inscrever-se em concurso para cargo ou função pública. 

II – Não receberá salário, caso seja servidor público. 

III – Não poderá obter empréstimo em órgãos mantidos pelo governo. 

IV – Não poderá tirar passaporte ou carteira de identidade. 

Estão CORRETOS: 

a) Todos os itens. 

b) Somente os itens III e IV. 

c) Somente os itens I, II e III. 

d) Somente os itens I, II e IV. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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20) De acordo com a Constituição Federal, são estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O 

servidor público estável só perderá o cargo: 

I- Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

II- Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

III- Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

Estão CORRETOS: 

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente os itens I e III. 

c) Somente os itens II e III. 

d) Todos os itens. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) Intercorrências podem ocorrer no dia a dia clínico do Cirurgião-Dentista. Qual a complicação 

que irá se desenvolver se eu equivocadamente injetar solução anestésica dentro da cápsula da 

parótida? 

a) Parestesia 

b) Hematoma 

c) Trismo 

d) Lesão de tecidos moles 

e) Paralisia do Nervo Facial  

 

22) Um dos meios de prevenção à lesões de cárie dental é o uso de dentifrícios fluoretados. No 

entanto, a sua manipulação deve respeitar princípios químicos específicos, entre eles a 

compatibilidade entre o flúor e o agente abrasivo presente no creme dental. Dentre os agentes 

abrasivos abaixo, assinale a alternativa que apresenta um que seja compatível com o flúor.  

a) Sarcosinato de sódio 

b) Laurilsulfato de sódio 

c) Silicato de Zircônio 

d) Propilenoglicol canforado  

e) Sulfato de sódio  

 

23) Qual o exame radiográfico ideal para a analise da integridade da margem gengival, da altura da 

crista alveolar e para a localização de cálculos? 

a) Radiografia Panorâmica 
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b) Radiografia Interproximal 

c) Pantografia 

d) Radiografia Oclusal 

e) Radiografia Periapical  

 

24) Um paciente de 27 anos e 4 meses, sistemicamente saudável, pesando 70kg chega a Unidade 

Básica de Saúde para realizar uma exodontia. Segundo a bibliografia recomendada (Peterson et 

al. 2005), qual a quantidade máxima de tubetes anestésicos de lidocaína a 2% com adrenalina 

1:100.000 podem ser administradas com segurança na anestesia local deste paciente? 

a) 10 tubetes 

b) 7 tubetes 

c) 12 tubetes 

d) 3 tubetes 

e) 15 tubetes 

 

 

25) A maxila humana é anatomicamente dividida em 5 partes, sendo um corpo e quatro processos. 

Qual a denominação dos processos da maxila? 

a) Alveolar, frontal, palatino e zigomático. 

b) Alveolar, palatino, ptérigóideo, temporal. 

c) Frontal, palatino, pterigóideo e temporal. 

d) Frontal, pterigóideo, zigomático e alveolar. 

e) Dentóide, frontal, alveolar e nasal. 

 

26) Junto a Política Nacional em Saúde Bucal vigente em nosso país no ano de 2020, estava disposto 

um instrumento de apoio a integralidade a atenção a saúde bucal da população brasileira, o 

Laboratório Regional de Prótese Dentária. Sobre esta importante ação assinale a alternativa 

correta: 

a) O Laboratório Regional de Prótese Dentária esta previsto para municipios com mais de 50.000 

habitantes ou grupos de municipios que juntos tenham mais de 50.000 habitantes. 

b) O financiamento do Laboratório Regional de Prótese Dentária será realizado pelos estados. 

c) O Laboratório Regional de Prótese Dentária deve ser constituído exclusivamente como serviço 

público montado pelo município, tendo a contratação de equipe sendo feita por meio de concurso 

público. 

d) É previsto que a parte laboratorial possa ser realizada pela iniciativa privada contratada por meio 

de licitação publica. 

e) O município que realizar credenciamento ao programa dos Laboratórios Regionais de Prótese 

Dentária deverá ter obrigatoriamente um especialista em prótese dentária na equipe.  

 

27) Quando do tratamento de infecções odontogênicas, utilizamos uma substância que possui ótima 

ação contra microorganismos anaeróbios e que comumente associamos à penicilina. Qual é essa 
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substância? 

a) Gentamicina 

b) Amoxicilina 

c) Eritromicina 

d) Ácido Clavulânico 

e) Metronidazol 

 

28) Quando mensuramos a quantidade de lesões de cárie de um grupo de escolares de 12 anos em 

um dado momento, estamos determinando a/o: 

a) Prevalência 

b) Risco de adoecer 

c) Incidência 

d) Concentração da doença 

e) Coeficiente de proteção 

 

29) A leitura de exames complementares é uma das habilidades que se espera de um cirurgião-

dentista. Ao analisar os exames laboratoriais de um paciente com hemofilia encontraremos  as 

seguintes características quanto ao tempo de coagulação, tempo de sangramento e prova do laço, 

respectivamente.  

a) Anormal, normal e positiva. 

b) Anormal, normal e negativa. 

c) Normal, prolongado e negativa. 

d) Normal, prolongado e positiva. 

e) Normal, normal e positiva. 

 

30) Quanto ao  tratamento de lesões cariosas cavitadas, em qual nível de prevenção está situada a 

realização de uma restauração de resina composta? 

a) 1º Nível 

b) 2º Nível 

c) 3º Nível 

d) 4º Nível 

e) Nenhum, pois não se trata de uma ação de prevenção, mas apenas curativa.  

 

31) O controle químico da placa bacteriana realizado com bochechos de digluconato de clorexidina, 

para ser efetivo e evitar agressões aos tecidos bucais deve ser prescrito em uma concentração de: 

a) 0,02 % 

b) 0,05 % 

c) 0,12 % 

d) 0,2 % 

e) 1,0 % 
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32) Uma das atribuições do Cirurgião-Dentista é a realização de levantamentos epidemiológicos. O 

índice preconizado pela OMS para a avaliação da prevalência e severidade da fluorose dental é 

o: 

a) Indice CPO-D 

b) Indice ceo-d 

c) Indice de Dean 

d) Indice CPOS 

e) Indice de Concentração de Fluoretos na Água (CFA) 

 

33) Uma das etapas cruciais da confecção de próteses totais é o ajuste do plano de cera. A porção 

oclusão do plano de cera ficará paralela ao plano: 

a) Sagital 

b) Medial 

c) De Frankfort 

d) De Camper 

e) Oclusal 

 

34) São técnicas de escovação conhecidas na literatura, exceto: 

a) Técnica de Charters 

b) Técnica de Fones 

c) Técnica de Stielman 

d) Técnica de Bass 

e) Técnica de Gram 

 

35) Com relação ao prontuário do paciente, documento crucial na relação profissional e paciente. 

Sua posse é do: 

a) Profissional, com guarda do paciente. 

b) Profissional, que também possui sua guarda. 

c) Paciente, com guarda do profissional. 

d) Paciente, que também possui sua guarda. 

e) Profissional, com a guarda compartilhada com outros profissionais. 

 

36) A Constituição Federal de 1988 determinou dentro do Sistema Único de Saúde, existiriam órgãos 

colegiados de controle e fiscalização com a participação da sociedade. Posteriormente 

regulamentados os Conselhos Estaduais de Saúde têm representação dos seguintes seguimentos: 

a) Gestor Estadual de Saúde, membros do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, 

representantes dos Hospitais públicos estaduais e prefeitos. 

b) Representantes da Secretaria Estadual de Saúde, Representantes do Poder legislativo estadual e 

representantes dos Hospitais estaduais. 

c) Representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais da saúde e usuários. 
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d) Usuários, Representantes de associações de bairros, Profissionais da saúde e representantes de 

ONGs. 

e) Orgãos que representem a sociedade civil, orgão de classe (CRM, CRO, COREN…) e hospitais 

publicos.  

 

37) A Lei 8.080/1990, conhecida nacionalmente como Lei orgânica do Sistema Único de Saúde , 

determina a competência da direção das três esferas de governo. Segundo a lei 8.080/1990, é de 

competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde, exceto: 

a) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

b) Desenhar e gerenciar as redes de atenção regionalizadas. 

c) Gerir e executar serviços públicos de saúde. 

d) Planejar ações e serviços de saúde. 

e) Gerir os recursos e executar os serviços públicos de saúde.  

 

38) No capítulo sobre a saúde, presente na Constituição Federal de 1988, está descrito que: 

a) A assistência à saúde não é livre a iniciativa privada em todo o território brasileiro. 

b) Como o SUS está estratificado em níveis de atenção, sendo executados pela federação, estados e 

municípios, ele não constitui um sistema único, mas complexos mini sistemas geridos pelos 

Secretários Municipais e Estaduais de Saúde.  

c) Cada estado poderá criar e desenvolver as diretrizes do SUS em seu território, preservando a 

caracteristica interfederativa do Brasil. 

d) As ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. 

e) A prevenção não faz parte do principio da integralidade, uma vez que este principio fala sobre a 

atenção a saúde do individuo.  

 

39) Dentre as ações citadas abaixo, assinale a forma mais adequada para que a equipe de saúde da 

família faça a avaliação do impacto das ações desenvolvidas junto a comunidade?: 

a) Análise dos indicadores de saúde da comunidade. 

b) Redução das ações ajuizadas pelo Ministério Público em desfavor do Fundo Municipal de Saúde. 

c) Grau de satisfação dos representantes da câmara legislativa municipal. 

d) Diminuição no número de referenciamentos. 

e) Diminuição das reclamações dos usuários na unidade de saúde. 

 

40) Uma das conquistas da população brasileira na promulgação da Constituição Federal de 1988 

foi a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. No entanto a sua 

regulamentação não foi imediata. A participação social no SUS foi regulamentada: 

a) Em 1996, pelas Normas Operacionais Básicas de 1996 - NOB 1996 

b) Em 1993, junto a criação do Programa de Saúde da Família. 

c) Em 1990, pela Lei 8.080/90 

d) Em 1990, pela Lei 8.142/90 

e) Em 2001, pela Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS/2001 
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CARGO: ODONTÓLOGO 

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 40 (quarenta) 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) (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. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  
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A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

3) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 
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de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

 

6) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

7) (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. 

 

8) (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.  

 

9) (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 
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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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas. 2. 

Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

 d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (ESAF, 2013) Quanto à hierarquia das normas, assinale a opção INCORRETA. 

a) Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas campos de atuação distintos, uma vez 

que a Constituição Federal expressamente indica as matérias que devem ser tratadas por lei 

complementar. 

b) As emendas constitucionais têm a mesma posição hierárquica das normas constitucionais 

originárias, embora somente aquelas estejam sujeitas a controle de constitucionalidade. 

c) A Constituição Federal é hierarquicamente superior às Constituições Estaduais, mas estas não têm 

prevalência sobre as leis orgânicas municipais, que retiram da própria Constituição Federal seu 

fundamento de validade. 

d) Há hierarquia entre as normas jurídicas quando uma delas, a norma superior, é fundamento de 

validade da outra, a norma inferior. 

e) Nas hipóteses de repartição vertical de competências, quando cabe à União estabelecer as normas 

gerais e aos Estados as normas específicas relativamente a determinadas matérias, haverá subordinação 

das normas estaduais em relação às normas gerais federais. 

 

17) (Prefeitura de Pereiras - SP, 2021) De acordo com o artigo 1° da Constituição Federal, são 

fundamentos da República, EXCETO:  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/esaf


ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO B  

CARGO: PSICÓLOGO 

 

a) Dignidade da pessoa jurídica. 

b) Cidadania.  

c) Pluralismo político.  

d) Soberania.  

e) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

 

18) A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos Princípios Fundamentais. O termo se 

refere a um conjunto de dispositivos contidos na Carta Magna brasileira destinados a estabelecer 

as bases políticas, sociais, administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as 

noções que dão a razão da existência e manutenção do Estado brasileiro. Sendo assim, analise as 

proposições seguintes: 

I – São poderes da União, dependentes um do outro, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

II – Garantir o desenvolvimento nacional e a defesa da paz são Fundamentos da República 

Federativa do Brasil. 

III – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 

nações. 

IV – Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 

constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e IV. 

 

19) Considerando-se que o ato de votar é um meio de exercer a cidadania e obrigatório para alguns, 

são penalidades eleitorais cabíveis ao eleitor, cujo voto é obrigatório, que não votar, não pagar a 

multa eleitoral ou não justificar a ausência: 

I – Não poderá inscrever-se em concurso para cargo ou função pública. 

II – Não receberá salário, caso seja servidor público. 

III – Não poderá obter empréstimo em órgãos mantidos pelo governo. 

IV – Não poderá tirar passaporte ou carteira de identidade. 

Estão CORRETOS: 

a) Todos os itens. 

b) Somente os itens III e IV. 

c) Somente os itens I, II e III. 

d) Somente os itens I, II e IV. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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20) De acordo com a Constituição Federal, são estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O 

servidor público estável só perderá o cargo: 

I- Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

II- Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

III- Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

Estão CORRETOS: 

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente os itens I e III. 

c) Somente os itens II e III. 

d) Todos os itens. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) Sobre a Lei nº 8.080/1990, à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: 

I. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, 

devendo obrigatoriamente a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios.  

II. Participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo 

sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana.  

III. Coordenar e participar da execução das ações de vigilância epidemiológica.  

IV. Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira 

do SUS em todo o Território Nacional em cooperação técnica com os Estados, Municípios e 

Distrito Federal.  

 

Estão CORRETOS:  

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente o item II 

c) Somente os itens I e III.  

d) Somente os itens II, III e IV.  

e) Todos os itens. 

 

22) Em casos de falta de defesa, proteção e desenvolvimento da criança e do adolescente, algumas 

instituições são acionadas para garantia de direitos. Sobre as instituições acionadas, assinale a 

alternativa correta. 

a) Apenas Conselho de Direitos e Conselho Tutelar 
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b) Conselho de Direitos, Conselho Tutelar, Ministério Público e Juizado da Infância e Juventude 

c) Apenas Conselho Tutelar 

d) Apenas a Polícia Civil 

e) Apenas Ministério Público e Juizado da Infância e Juventude 

 

23) Os teóricos da personalidade divergem sobre as questões básicas da natureza humana: livre 

arbítrio versus determinismo, natureza versus criação, importância versus presente, 

peculiaridade versus universalidade, equilíbrio versus crescimento e otimismo versus 

pessimismo. (SCHULTZ & SCHULTZ, 2002, p. 36) 

Considerando as diferentes questões implícitas nas teorias da personalidade, avalie as 

afirmações abaixo: 

I. Diferenças culturais afetam o desenvolvimento da personalidade e, portanto, a natureza 

humana. 

II. As teorias da personalidade diferenciam-se porque partem de diferentes concepções da 

natureza humana. 

III. Personalidade, conceito que envolve as características pessoais, mais permanentes e 

estáveis, pode variar de acordo com as circunstâncias de seu desenvolvimento. 

IV. Aspectos internos influenciam comportamento das pessoas em diferentes situações e 

definem exclusivamente sua personalidade. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I e III. 

b) I e IV. 

c) II e IV. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 

 

24) Leia as afirmações a seguir:  

I. Para Sigmund Freud, os primeiros anos de vida são decisivos para a formação da 

personalidade. 

II. Para Carl Jung, a estrutura da personalidade autoconsciente se manifesta no estilo de 

vida das pessoas. 

III. O aspecto mais relevante da teoria de Alfred Adler da personalidade foi o conceito do 

inconsciente coletivo. 

IV. Para Alfred Adler, nossos atos conscientes tem por fim a auto realização, baseando-se na 

meta final inconsciente.  

 

A partir da leitura das afirmações anteriores, assinale a alternativa correta: 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas II e IV estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO B  

CARGO: PSICÓLOGO 

 

d) As alternativas I e IV estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

25) João (35 anos) iniciou psicoterapia por estar apresentando transtorno de ansiedade. Após 3 

meses de atendimento psicoterápico, sua esposa (32 anos), com quem encontra-se casado há 10 

anos, telefonou ao psicólogo e lhe disse que desejava saber como estava seu marido e como estava 

evoluindo o trabalho terapêutico. Nesse caso, de acordo com o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo, o psicólogo. 

a) Não pode fornecer informações, pois é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, por meio 

da confidencialidade. 

b) Pode fornecer informações, por ser solicitação de um cônjuge com mais de 5 anos de 

relacionamento. 

c) Só poderia fornecer informações aos pais do paciente, por normas de confidencialidade. 

d) Pode fornecer informações, por ser solicitação de um cônjuge, dado que o psicólogo precisa dividir 

a responsabilidade com outro adulto relacionado ao paciente. 

e) Não pode fornecer informações, a não ser que seja por demanda de seu médico ou coordenador de 

curso da instituição a qual o paciente estuda, no sentido de favorecê-lo. 

 

26) O aprendizado é considerado como um aspecto necessário e fundamental no processo de 

desenvolvimento de todas as funções psicológicas superiores. O desenvolvimento pleno do ser 

humano depende do aprendizado que ele realiza em um determinado grupo cultural a partir da 

interação com outros indivíduos de sua espécie. Esse conceito foi formulado por: 

a) Piaget. 

b) Skinner.  

c) Freud.  

d) Vygotsky.  

e) Bandura 

 

27) Sobre o Código de Ética Profissional, são deveres fundamentais dos Psicólogos:  

I. Sugerir serviços de outros psicólogos sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser 

continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as 

informações necessárias à continuidade do trabalho.  

II. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de 

serviços terapêuticos, ficando o profissional desobrigado de fornecer os documentos pertinentes 

às consultas.  

III. Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à 

natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente 

fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional.  

IV. Ter, para com o trabalho dos Psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e 

solidariedade e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo 

relevante.  
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Estão CORRETOS:  

a) Somente os itens I e II.  

b) Somente os itens II e III.  

c) Somente o item II. 

d) Somente os itens I, III e IV.  

e) Todos os itens 

 

28) O adolescente N., de 13 anos de idade, é apreendido após tentativa de roubo a uma padaria. Na 

entrevista com o psicólogo, N. conta que lhe dá prazer tirar as coisas das outras pessoas e que 

muitas vezes só consegue ficar feliz roubando ou quebrando coisas (orelhões, bancos de praça, 

pontos de ônibus, por exemplo). Esse comportamento é recorrente, e N. já foi apreendido 9 vezes 

nos últimos 6 meses. Relatórios anteriores, feitos por psicólogos e por psiquiatras, apontam 

corretamente para o diagnóstico de: 

a) Transtorno de conduta 

b) Personalidade antissocial  

c) Personalidade histriônica  

d) Personalidade esquizoide  

e) Personalidade depressiva 

 

29) A depressão tem sido um dos transtornos mais incapacitantes dos últimos tempos e se expressa 

de diversas formas, sendo importante ao psicólogo identificar seus sintomas e sua intensidade. 

Assinale a alternativa que apresenta os graus possíveis de depressão. 

a) Melancólica e maníaca 

b) Leve, moderada e grave 

c) Melancólica e psicótica 

d) Leve moderada e crítica 

e) Ansiosa, psicótica e maníaca. 

 

30) A respeito das funções psíquicas e alterações psicopatológicas, avalie as afirmativas a seguir: 

I. As alterações da atenção podem ocorrer em distúrbios neurológicos e neuropsicológicos 

e em transtornos mentais, como, por exemplo, demências ou transtornos de humor. 

II. As ilusões e alucinações são consideradas alterações quantitativas da sensopercepção, 

caracterizadas pela intensidade anormal das imagens percebidas e indicativas da presença de 

transtornos mentais graves. 

III. A linguagem pode sofrer alterações muito peculiares na esquizofrenia indicativas de 

como o processo de pensar, a formação, a utilização de conceitos, os julgamentos e os raciocínios 

estão afetados pela desestruturação da personalidade.  

IV. O conhecimento das alterações no funcionamento e na integridade dos processos 

psicológicos básicos é útil para se compreender os processos psicopatológicos e estados mentais 

alterados, embora não interfira na seleção de estratégias clínicas de entrevista, psicodiagnóstico 

ou psicoterapia.  
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É correto o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) I, II e IV 

c) I, III apenas 

d) II e IV apenas 

e) I e III apenas 

 

31) A entrevista psicológica é um momento importante para o levantamento de dados em um 

processo de avaliação. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 

I. Na entrevista livre, não há roteiro prévio para a condução do processo de avaliação. 

II. A entrevista estruturada não é utilizada em uma avaliação clínica. 

III. Na entrevista semiestruturada, o entrevistador formula um roteiro básico e vai fazendo as 

perguntas de forma mais livre, procurando seguir o que entrevistado fala. 

 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

c) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

d) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

32) O DSMIV apresenta importante classificação dos transtornos mentais. A esse respeito, analise 

as afirmativas a seguir: 

I. No caso de personalidade esquizotípica, os indivíduos apresentam dificuldades para manter 

relações pessoais íntimas, ideação paranoide e ilusões corporais. 

II. Nos transtornos de personalidade paranoide, os indivíduos tendem a guardar rancores, 

apresentam desconfiança excessiva e tendem a distorcer as experiências por acharem que os 

outros são hostis. 

III. Nos transtornos de personalidade histriônica, os indivíduos apresentam dramatização, 

sugestionabilidade aumentada, busca contínua de atenção e erotização de diferentes situações 

não eróticas. 

 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

d) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

33) Sobre os passos do processo psicodiagnóstico, assinale a alternativa correta. 
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a) O plano de avaliação é um passo importante do processo psicodiagnóstico, visto que por meio 

deste se procura identificar os instrumentos e recursos que permitirão estabelecer a relação entre 

as perguntas iniciais e as possíveis respostas das hipóteses levantadas. 

b) A formulação de perguntas básicas e hipóteses, a serem confirmadas ou não durante o processo 

psicodiagnóstico, não deve ser considerada parte do processo psicodiagnóstico, mas sim parte do 

encaminhamento realizado para o processo. 

c) É recomendado que a bateria de testes utilizada envolva apenas testes psicométricos em detrimento 

de técnicas projetivas, visto que estas últimas possuem menor fidedignidade em seus resultados. 

d) Uma vez esclarecidos as hipóteses e objetivos do processo psicodiagnóstico, o psicólogo deve 

iniciar imediatamente o processo e, no decorrer deste, ir estabelecendo os informes necessários ao 

examinando (número de sessões, duração das sessões, honorários e outros). 

e) A interpretação dos dados coletados durante a entrevista não deve ser relacionada com a história 

clínica do paciente, a fim de evitar erros de interpretação dos conteúdos coletados no material de 

testagem. 

 

34) Assinale a alternativa correta. As estratégias grupais têm sido amplamente utilizadas na prática 

profissional do psicólogo nas mais variadas áreas e contextos de atuação (educação, saúde e 

trabalho), nem sempre acompanhadas de uma teoria que sustente a prática. São condições 

indispensáveis para o trabalho grupal: 

a) A avaliação da compatibilidade entre as metas e a estratégia utilizada, independentemente do 

contexto. 

b) A avaliação da compatibilidade entre as metas, a estratégia utilizada e as condições de sua 

utilização, independentemente do contexto. 

c) A análise do contexto, a estratégia utilizada e a necessidade dos coordenadores. 

d) A verificação da compatibilidade entre os objetivos da estratégia utilizada, as necessidades dos 

participantes do grupo e as condições do contexto no qual ela está ocorrendo. 

e) A verificação da compatibilidade entre os objetivos da estratégia utilizada, as necessidades dos 

coordenadores do grupo e as condições do contexto no qual ela está ocorrendo. 

 

35) “O objeto de formação do profissional deve instrumentar o sujeito para uma prática de 

transformação de si, dos outros e do contexto em que estão inseridos. Defende ainda a ideia de 

que aprendizagem é sinônimo de mudança, na medida em que deve haver uma relação dialética 

entre sujeito e objeto e não uma visão unilateral, estereotipada e cristalizada... A aprendizagem 

é um processo contínuo em que comunicação e interação são indissociáveis, na medida em que 

aprendemos a partir da relação com os outros". (PICHON-RIVIÈRE, 1998) 

A citação acima se refere a uma técnica muito utilizada em saúde mental que consiste em um 

trabalho com grupos, cujo objetivo é promover um processo de aprendizagem para os sujeitos 

envolvidos. A técnica acima descrita descreve: 

a) Grupos psicoterápicos. 

b) Grupos sociais. 

c) Grupos de atividades psicoeducativas. 
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d) Grupos operativos. 

e) Grupos de laboratório.  

 

36) Vigotskii além de valorizar a aprendizagem como a promotora do desenvolvimento humano, 

delega à educação e ao ensino um importante papel nesse processo. Sobre isso, analise as 

afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas, e assinale a alternativa correta. 

(____) A preocupação de Vigotski, ao realizar suas investigações sobre as diferentes abordagens 

que tratam da relação entre aprendizagem e desenvolvimento, era compreender o nível de 

desenvolvimento intelectual da criança 

(____) O desenvolvimento e a aprendizagem são diferentes, porém articulados entre si, numa 

relação dialética. Entre outras palavras: a aprendizagem influencia o desenvolvimento, assim 

como o desenvolvimento influencia a aprendizagem. 

(____) há uma relação entre o tempo, o desenvolvimento e a aprendizagem, isto é, para aprender, 

primeiramente, é necessário desenvolverse, o que ocorre por meio da maturação do sistema 

nervoso. 

a) V, V, V 

b) F, V, V 

c) V, F, F 

d) V, V, F 

e) F, V, F 

 

37) Segundo Jurema Alcides Cunha, um psicodiagnóstico, utilizando modelo psicológico de natureza 

clínica, segue alguns passos, sendo que se inicia o processo por meio de: 

a) Do levantamento de perguntas relacionadas com os motivos da consulta e definição das hipóteses 

iniciais e dos objetivos do exame. 

b) Da comunicação de resultados e orientação sobre o caso e o encerramento do processo. 

c) Do levantamento quantitativo e qualitativo dos dados. 

d) Do planejamento, seleção e utilização de instrumentos de exame psicológico. 

e) Da integração de dados e informações e formulação de inferências pela integração dos dados, tendo 

como pontos de referência as hipóteses iniciais e os objetivos do exame. 

 

38) Em sua obra clássica intitulada ‘Psicoterapia Breve Integrada’, Vera Lemgruber (1997) indica de 

forma didática, que a técnica da Psicoterapia Breve se baseia no tripé: 

a) Aliança terapêutica, atividade e planejamento. 

b) Foco, atividade e planejamento. 

c) Aliança terapêutica, foco e planejamento. 

d) Foco, abordagem e planejamento. 

e) Nenhuma das opções 

 

39) Analise as afirmativas abaixo a respeito da atuação do psicólogo no CRAS.  
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I. O psicólogo pode atuar nos serviços, benefícios, programas e projetos da unidade básica de 

assistência social.  

II. A atuação do psicólogo deve se articular a um plano de trabalho elaborado com a equipe 

interdisciplinar.  

III. As ações nas quais o psicólogo atuará não preveem a continuidade.  

IV. O território não é algo no qual o psicólogo deva apoiar as suas investigações na atuação 

nesses ambientes.  

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.  

a) São corretas apenas as afirmativas I e II. 

b) São corretas apenas as afirmativas I e IV.  

c) São corretas apenas as afirmativas II e III.  

d) São corretas apenas as afirmativas II e IV.  

e) São corretas apenas as afirmativas III e IV. 

 

40) Considerando os critérios do DSM-V para o diagnóstico de Transtornos Relacionados a 

Substâncias, é correto afirmar:  

I. O Transtorno relacionado ao Álcool pode ser classificado quanto à gravidade atual em breve, 

moderada ou grave.  

II. Os transtornos relacionados à cafeína contemplam Intoxicação por cafeína e Abstinência de 

cafeína.  

III. Os transtornos relacioados à cannabis não estão previstos.  

IV. O Transtorno por uso de Fenciclidina está relacionado nos Transtornos relacionados a 

Alucinógenos.  

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas: 

a) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.  

b) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.  

d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.  

e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 
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CARGO: PSICÓLOGO 

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 40 (quarenta) 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) (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. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  
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A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

3) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 
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de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

 

6) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

7) (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. 

 

8) (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.  

 

9) (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 
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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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas. 2. 

Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

 d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (ESAF, 2013) Quanto à hierarquia das normas, assinale a opção INCORRETA. 

a) Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas campos de atuação distintos, uma vez 

que a Constituição Federal expressamente indica as matérias que devem ser tratadas por lei 

complementar. 

b) As emendas constitucionais têm a mesma posição hierárquica das normas constitucionais 

originárias, embora somente aquelas estejam sujeitas a controle de constitucionalidade. 

c) A Constituição Federal é hierarquicamente superior às Constituições Estaduais, mas estas não têm 

prevalência sobre as leis orgânicas municipais, que retiram da própria Constituição Federal seu 

fundamento de validade. 

d) Há hierarquia entre as normas jurídicas quando uma delas, a norma superior, é fundamento de 

validade da outra, a norma inferior. 

e) Nas hipóteses de repartição vertical de competências, quando cabe à União estabelecer as normas 

gerais e aos Estados as normas específicas relativamente a determinadas matérias, haverá subordinação 

das normas estaduais em relação às normas gerais federais. 

 

17) (Prefeitura de Pereiras - SP, 2021) De acordo com o artigo 1° da Constituição Federal, são 

fundamentos da República, EXCETO:  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/esaf
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a) Dignidade da pessoa jurídica. 

b) Cidadania.  

c) Pluralismo político.  

d) Soberania.  

e) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

 

18) A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos Princípios Fundamentais. O termo se 

refere a um conjunto de dispositivos contidos na Carta Magna brasileira destinados a estabelecer 

as bases políticas, sociais, administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as 

noções que dão a razão da existência e manutenção do Estado brasileiro. Sendo assim, analise as 

proposições seguintes: 

I – São poderes da União, dependentes um do outro, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

II – Garantir o desenvolvimento nacional e a defesa da paz são Fundamentos da República 

Federativa do Brasil. 

III – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 

nações. 

IV – Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 

constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e IV. 

 

19) Considerando-se que o ato de votar é um meio de exercer a cidadania e obrigatório para alguns, 

são penalidades eleitorais cabíveis ao eleitor, cujo voto é obrigatório, que não votar, não pagar a 

multa eleitoral ou não justificar a ausência: 

I – Não poderá inscrever-se em concurso para cargo ou função pública. 

II – Não receberá salário, caso seja servidor público. 

III – Não poderá obter empréstimo em órgãos mantidos pelo governo. 

IV – Não poderá tirar passaporte ou carteira de identidade. 

Estão CORRETOS: 

a) Todos os itens. 

b) Somente os itens III e IV. 

c) Somente os itens I, II e III. 

d) Somente os itens I, II e IV. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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20) De acordo com a Constituição Federal, são estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O 

servidor público estável só perderá o cargo: 

I- Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

II- Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

III- Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

Estão CORRETOS: 

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente os itens I e III. 

c) Somente os itens II e III. 

d) Todos os itens. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) Suponhamos a integralização do capital de uma empresa pelo sócio A e o sócio B. O sócio A 

participa com o capital social de R$80.000,00 em moeda corrente. O sócio B participa com o 

capital social de R$100.000,00, integralizado da seguinte forma: em dinheiro R$30.000,00; em 

máquinas e equipamentos R$40.000,00; em veículos o valor de R$30.000,00. Os bens do sócio B 

foram avaliados com laudo pericial, incorporado à sociedade. 

 

Os lançamentos contábeis da integralização do capital na sociedade foram: 

a)  D = Caixa    R$ 180.000,00 

C = Capital social   R$ 180.000,00 

 

b) D = Caixa    R$ 110.000,00 

D = Máquinas e equipamentos R$ 40.000,00 

D = Veículos    R$ 30.000,00 

C = Capital social   R$ 180.000,00 

 

c) C = Capital social   R$ 180.000,00 

D = Caixa    R$ 110.000,00 

C = Máquinas e Equipamentos R$ 40.000,00 

C = Veículos    R$ 30.000,00 

 

d) D = Caixa    R$ 110.000,00 

D = Máquinas e Equipamentos R$ 70.000,00 
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C = Capital social   R$ 180.000,00 

 

e) D = Caixa    R$ 110.000,00 

D = Máquinas e Equipamentos R$ 30.000,00 

D = Veículos    R$ 40.000,00 

C = Capital social   R$ 180.000,00 

 

22) No Balancete de Encerramento de uma Sociedade Empresária, foram fornecidos os seguintes 

saldos: 

CONTAS      SALDOS 

Caixa       R$ 6.500,00 

Capital Social     R$ 22.000,00 

Clientes      R$ 30.000,00 

Custo das Mercadorias Vendidas   R$ 25.400,00 

Depreciação Acumulada    R$ 3.100,00 

Despesas Administrativas    R$ 6.200,00 

Fornecedores     R$ 18.000,00 

ICMS a Recuperar     R$ ? 

ICMS sobre Vendas     R$ 7.000,00 

Impostos à Pagar     R$ 700,00 

Veículos      R$ 10.000,00 

Receita com Vendas de Mercadorias  R$ 50.000,00 

 

Admitindo que estejam presentes todos os saldos do Razão da empresa e que todos os valores 

estejam corretos, pode-se afirmar que o valor de “ICMS a Recuperar” é de: 

a) R$ 6.300,00. 

b) R$ 8.700,00. 

c) R$ 11.900,00. 

d) R$ 18.700,00. 

e) R$ 22.700,00. 

 

23) Uma Sociedade Empresária realizou as seguintes transações em janeiro de 2020: 

• Aquisição de mercadorias para revenda, para pagamento em 20.2.2020, por 

R$180.000,00. Nesse valor estão incluídos: ICMS recuperável no valor de R$21.600,00. 

 

• Venda, à vista, de 50% das mercadorias adquiridas por R$160.000,00, com entrega 

imediata. Tributos sobre a venda: ICMS de R$19.200,00. 

• O Estoque de Mercadorias para Revenda no início do mês era igual a zero. 

 

O resultado das transações dessa Sociedade Empresária, em janeiro de 2020, gerou um Lucro 

Bruto de: 
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a) R$ 89.125,00. 

b) R$ 70.800,00. 

c) R$ 70.000,00. 

d) R$ 61.600,00. 

e) R$ 36.000,00. 

 

24) De acordo com os dados abaixo e sabendo-se que o Estoque Final de Mercadorias totaliza 

R$350.000,00, em 31.12.2020, o Resultado Líquido é de:  

 

Contas           Valor____  

Caixa       R$ 80.000,00  

Capital Social       R$ 50.000,00  

Compras de Mercadorias    R$ 800.000,00  

Depreciação Acumulada    R$ 65.000,00  

Despesas com Juros     R$ 110.000,00  

Despesas Gerais     R$ 150.000,00  

Duplicatas a Pagar     R$ 355.000,00  

Duplicatas a Receber    R$ 140.000,00  

Estoque Inicial de Mercadorias   R$ 200.000,00  

Móveis e Utensílios     R$ 70.000,00  

Receita com Juros     R$ 80.000,00  

Receitas com Vendas    R$ 1.000.000,00 

a) R$ 170.000,00.  

b) R$ 240.000,00.  

c) R$ 350.000,00.  

d) R$ 390.000,00.  

e) R$ 410.000,00. 

 

25) Em novembro de 2020 uma Sociedade Empresária comprou móveis e utensílios para fins de 

utilização em suas atividades administrativas. Esses ativos foram adquiridos de um fornecedor 

nacional e o montante de caixa dado como entrada no ato da compra foi de R$ 5.000,00. O 

restante do pagamento ficou acordado para ser efetuado em quatro prestações mensais, iguais e 

consecutivas de R$ 3.000,00, devendo a primeira prestação ser paga em dezembro de 2020. Na 

data do reconhecimento do custo inicial dos móveis e utensílios, a Sociedade Empresária 

esperava utilizá-los por mais de um período. No reconhecimento inicial ficou constatado que o 

prazo de pagamento não excedia os prazos normais de crédito e que o preço equivalente à vista 

era R$ 17.000,00. 

 

Considerando-se apenas as informações apresentadas, assinale a alternativa que representa o 

correto lançamento contábil do custo inicial de aquisição dos móveis e utensílios dessa Sociedade 

Empresária. 
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a)  D – MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)     

17.000 

C – CAIXA (ATIVO CIRCULANTE)                                         

5.000      

C – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO CIRCULANTE)   

12.000 

 

b) D – MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)     

17.000 

C – CAIXA (ATIVO CIRCULANTE)        

5.000 

C – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO CIRCULANTE)     

3.000 

C – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)    

9.000 

 

c) D – MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)     

17.000 

C – CAIXA (ATIVO CIRCULANTE)           

5.000 

C – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)  

12.000 

 

d)  D – MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)     

12.000   

C – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO CIRCULANTE)   

12.000 

 

e)  C – MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)     

12.000 

 D – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO CIRCULANTE)   

12.000 

 
 

26) Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes saldos: 

Contas         Saldo Atual 

Ajuste a Valor Presente - Contas a Receber     R$35.000,00 

Caixa         R$100.000,00 

Capital Social         R$120.000,00 

Contas a Receber       R$380.000,00 

Contas a Receber - Longo Prazo     R$120.000,00 

Custo das Mercadorias Vendidas      R$540.000,00 

Décimo Terceiro e Encargos a Pagar     R$160.500,00 

Depreciação Acumulada       R$20.000,00 

Despesas Administrativas       R$45.000,00 

Despesas Pagas Antecipadamente - Seguros a Apropriar  R$24.000,00 
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Despesas com Vendas       R$19.050,00 

Estoque         R$90.000,00 

Férias e Encargos a Pagar      R$130.000,00 

Fornecedores        R$251.400,00 

ICMS a Recolher        R$57.000,00 

Imobilizado         R$200.000,00 

Impostos Incidentes sobre Venda      R$185.850,00 

Receita de Vendas        R$900.000,00 

Receita Financeira        R$30.000,00 

 

Considerando os dados, o total dos saldos credores é de: 

a) R$1.611.900,00. 

b) R$1.648.900,00. 

c) R$1.668.900,00. 

d) R$1.703.900,00. 

e) R$1.768.900,00 

 

27) Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes dados: 

Contas Saldos 

Cofins sobre Receita Bruta   R$ 600,00 

Custo das Mercadorias Vendidas  R$ 63.300,00 

Descontos Incondicionais Concedidos R$ 12.000,00 

Despesas de Comissões Sobre Vendas RS 2.880,00 

Despesas Financeiras    R$ 1.440,00 

Despesas com Seguros   R$ 1.080,00 

Despesas Administrativas   R$ 24.480,00 

ICMS Sobre Vendas    R$ 19.200,00 

PIS sobre Receita Bruta   R$ 900,00 

Despesa com IR e CSLL   R$ 7.500,00 

Receita Bruta com Vendas de Mercadorias R$ 132.000,00 

Receitas Financeiras    RS 8.400,00 

 

Com base nos dados apresentados, pode-se afirmar que o valor do Lucro Líquido do Exercício 

é de: 

a) R$ 7.020,00. 

b) R$ 8.520,00. 

c) R$ 11.400,00. 

d) R$ 19.020,00. 

e) R$ 20.520,00. 

 

28) Uma Sociedade Empresária iniciou suas atividades em 2.1.2020 e, ao final do ano, apresentou os 
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saldos abaixo. 

Contas         Saldos em 31.12.2020 

Ações de Emissão Própria em Tesouraria    R$ 2.239,00 

Caixa e Equivalente de Caixa      R$ 57.583,00 

Capital a Integralizar       R$ 24.592,00 

Capital Subscrito       R$ 331.991,00 

Contas a Pagar       R$ 8.067,00 

Depreciação Acumulada      R$ 62.896,00 

Dividendos a Pagar       R$ 174.272,00 

Duplicatas a Receber       R$ 170.875,00 

Duplicatas a Receber de Longo Prazo    R$ 56.960,00 

Estoque de Mercadorias para Revenda    R$ 282.985,00 

Financiamentos a Pagar de Longo Prazo    R$ 113.915,00 

Fornecedores        R$ 202.663,00 

Imóveis de Uso       R$ 405.339,00 

Reserva Estatutária       R$ 51.384,00 

Reserva Legal        R$ 13.170,00 

Salários a Pagar       R$ 65.766,00 

Títulos a Receber       R$ 23.551,00 

 

Com base nos saldos apresentados, é CORRETO afirmar que: 

a) O valor do Ativo Circulante é de R$ 537.233,00. 

b) O valor do Ativo Não Circulante é de R$ 401.642,00. 

c) O valor do Passivo Circulante é de R$ 276.496,00. 

d) O valor do Patrimônio Líquido é de R$ 369.714,00.  

e) O valor do Passivo Circulante é de R$ 402.496,00. 

 

29) Uma sociedade empresária apresentou o seguinte Balancete de Verificação em 31.1.2020: 

 

Débito  Crédito 

Intangível       R$ 110.000,00      

Financiamento Bancário – Longo Prazo       R$ 475.500,00 

Contas a Receber – Curto Prazo     R$ 380.000,00   

Fornecedores – Curto Prazo         R$ 73.000,00 

Perdas Estimadas para Crédito de Liquidação Duvidosa    R$ 1.000,00 

Caixa         R$ 20.000,00 

Estoque        R$ 90.000,00 

Imobilizado        R$ 200.000,00 

Amortização Acumulada          R$ 48.000,00 

Depreciação Acumulada          R$ 20.000,00 

Férias e Encargos           R$ 70.000,00 
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Décimo Terceiro e Encargos          R$ 80.500,00 

ICMS a Recolher           R$ 17.000,00 

Capital Social            R$ 64.000,00 

TOTAL            R$ 843.500,00 

 

Considerando os dados do Balancete de Verificação, assinale a opção CORRETA. 

a) O Ativo Circulante totaliza R$ 519.000,00 e o Ativo Não Circulante totaliza R$ 237.500,00. 

b) O Ativo Circulante totaliza R$ 519.000,00 e o Ativo Não Circulante totaliza R$ 242.000,00. 

c) O Ativo Circulante totaliza R$ 519.000,00 e o Ativo Não Circulante totaliza R$ 267.500,00. 

d) O Ativo Circulante totaliza R$ 489.000,00 e o Ativo Não Circulante totaliza R$ 242.000,00. 

e) O Ativo Circulante totaliza R$ 489.000,00 e o Ativo Não Circulante totaliza R$ 267.500,00. 

 

30) Uma Sociedade Empresária apresentava, em 1º.1.2020, os seguintes saldos em suas contas de 

Patrimônio Líquido: 

 

Contas      Saldo    Natureza 

Capital Subscrito    R$500.000,00   Credora 

Capital à Integralizar    R$150.000,00   Devedor 

Reserva Legal     R$30.000,00   Credora 

Reserva de Lucros para Expansão  R$50.000,00   Credora 

  

Durante o ano de 2020, essa sociedade apresentou as seguintes movimentações: 

Integralização de capital em dinheiro no montante de R$80.000,00. 

Lucro Líquido do período no montante de R$120.000,00. 

Destinação do lucro para dividendos obrigatórios a pagar de R$65.000,00. 

Destinação do lucro para Reserva Legal de R$6.000,00. 

Destinação do lucro para Reserva de Lucros para Expansão de R$49.000,00. 

Considerando que houve apenas esses saldos e movimentações, o saldo do Patrimônio Líquido 

da empresa, em 31.12.2020, era de: 

a) R$565.000,00. 

b) R$630.000,00. 

c) R$ 730.000,00. 

d) R$865.000,00. 

e) R$930.000,00. 

 

31) Assinale a opção que representa a CORRETA associação entre o fato contábil e o seu registro 

no Balanço Patrimonial. 

a) A compra, a prazo, de mercadoria para revenda provoca um aumento no Ativo e uma redução no 

Passivo. 

b) A contratação de uma apólice de seguros, com pagamento a prazo, para cobertura de doze meses 

a transcorrer provoca um aumento no Ativo e um aumento no Passivo. 
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c) A integralização de capital com bens para uso provoca um aumento no Ativo e uma redução no 

Patrimônio Líquido. 

d) O pagamento em dinheiro a fornecedores, decorrente de aquisição de mercadorias a prazo, provoca 

uma diminuição no Ativo e um aumento no Passivo. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

32) Relacione os grupos do Ativo descritos, na primeira coluna, com as suas respectivas 

propriedades, na segunda coluna, e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 

(1) Ativo Circulante          (___) Ativos mantidos para uso na produção ou fornecimento de mercadorias     

ou serviços, para aluguel a outros ou para fins administrativos, e que se espera utilizar por mais de um 

período. 

(2) Investimentos              (___) Ativos que serão realizados, vendidos ou consumidos no decurso normal 

do ciclo operacional da entidade, mantidos essencialmente com o propósito de ser negociado. 

(3) Imobilizado              (___) Ativos não monetários, sem substância física, identificáveis, controlados 

e geradores de benefícios econômicos futuros, tais como: projeto e implantação de novos processos ou 

sistemas. 

(4) Intangível             (___) Ativos mantidos para obtenção de rendas ou para valorização do capital 

ou para ambas, tais como: terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo e não para venda a 

curto prazo no curso ordinário dos negócios. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) 1, 2, 3, 4. 

b) 1, 3, 2, 4. 

c) 3, 1, 4, 2. 

d) 3, 4, 1, 2. 

e) 3, 4, 2, 1. 

 

33) Uma Sociedade Empresária efetuou aplicação financeira em 1º.11.2019, para resgate em 

31.1.2020, no valor de R$2.000.000,00, com taxa de 2% ao mês com capitalização composta. 

Por ocasião do resgate, será retido Imposto de Renda na fonte à alíquota de 15% sobre o valor 

do rendimento da aplicação financeira, compensável com o Imposto de Renda incidente sobre o 

lucro. 

O banco forneceu a seguinte informação sobre o movimento da aplicação financeira: 

 

 

Mês   Descrição       Movimentação  Saldos 

1º.11.2015  Aplicação       R$2.000.000,00  R$2.000.000,00 

30.11.2015  Rendimento da aplicação     R$40.000,00   R$2.040.000,00 

31.12.2015  Rendimento da aplicação     R$40.800.00  R$2.080.800,00 

31.1.2016  Rendimento da aplicação     R$41.616,00  R$2.122.416,00 
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31.1.2016  Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF  (R$18.362,40)  R$2.104.053,60 

31.1.2016  Resgate       (R$2.104.053,60) R$0,00 

 

Nessa Sociedade Empresária, o valor da receita financeira a ser reconhecida em janeiro de 2020, 

de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade emanadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, é de: 

a) R$23.253,60. 

b) R$41.616,00. 

c) R$ 91,253,60 

d) R$104.053,60. 

e) R$122.416,00. 

 

34) Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes dados extraídos da contabilidade referente 

ao ano de 2020: 

 

 Receita de Vendas      R$ 90.000,00 

 Variação positiva de Contas a Receber   R$ 60.000,00 

 Pagamento a fornecedores       R$ 20.000,00 

 Compra à vista de Ativo Imobilizado   R$ 15.000,00 

 

A variação de Contas a Receber deveu-se única e exclusivamente a recebimentos de vendas de 

mercadorias efetuadas no período. 

Com base nos dados apresentados, o caixa gerado nas atividades operacionais foi de: 

a) R$ 10.000,00. 

b) R$ 25.000,00. 

c) R$ 40.000,00. 

d) R$ 65.000,00. 

e) R$ 115.000,00. 

 

35) Uma sociedade empresarial apresentou os seguintes dados referentes ao seu Balanço Patrimonial 

em 31/12/2020: 

 Contas        Saldos em 31/12/2020 (R$) 

Obras de arte           15 000,00 

Móveis e Utensílios            25 000,00 

Assinaturas e anuidades a apropriar              1 500,00 

Mercadorias para Revenda           26 000,00 

Bancos C/ Movimento               9 300,00 

Móveis e Utensílios – depreciação              2 500,00 

Duplicatas a Receber (para recebimento em 6 meses)       50 000,00 

Empréstimos para sócios               7 500,00 

Ajuste a valor presente de duplicatas a receber (para recebimento em 14 meses)    22 000,00 
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Duplicatas a Receber (para recebimento em 14 meses)                00 000,00 

Direitos Autorais                5 100,00 

Instrumentos financeiros para negociação imediata      10 000,00 

 

Com base nos dados apresentados, conclui-se que o valor do Ativo Não Circulante em 31/12/2020 

foi de: 

a) R$ 120 600,00. 

b) R$ 128 100,00. 

c) R$ 138 100,00. 

d) R$ 172 100,00. 

e) R$ 182 100,00. 

 

36) Uma Sociedade Empresária não conseguiu liquidar uma duplicata dentro do prazo de 

vencimento, e o fornecedor enviou a duplicata para cobrança em cartório. 

Foram cobrados juros simples à taxa de 1% ao mês, além de uma taxa de cobrança no valor de 

R$150,00. 

A duplicata venceu há 14 meses. 

O valor da duplicata era de R$12.000,00 na data de vencimento. 

 

Considerando os dados acima, o valor atualizado da duplicata, a ser pago no cartório, é de: 

a) R$13.680,00. 

b) R$13.743,69. 

c) R$13.830,00. 

d) R$13.943,69. 

e) R$14.630,00. 

 

37) Uma Sociedade Empresária obteve um empréstimo com vencimento final para 30.11.2020. 

O Valor total a ser pago para a quitação da dívida, no vencimento, incluindo-se juros e principal, 

é de R$ 125.440,00. 

O contrato permite liquidação antecipada, utilizando-se a taxa de juros compostos de 12% a.a. 

Com base nos dados informados, o saldo do empréstimo, dois anos antes do vencimento, será de: 

a) R$93.528,06. 

b) R$100.000,00. 

c) R$101.161,29. 

d) R$ 110.000,00. 

e) R$112.000,00. 

 

38) Uma Sociedade Empresária apresentou o seguinte balancete, após a apuração e destinação do 

resultado, para elaboração do Balanço Patrimonial de 31.12.2020: 

 

Contas           Saldo em 31.12.2020 
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- 13º Salário a Pagar         R$15.000,00 

- Adiantamento de Cliente – Curto Prazo      R$4.000,00 

- Adiantamento de Salários – Curto Prazo      R$1.000,00 

- Bancos conta Movimento        R$12.000,00 

- Capital Subscrito         R$100.000,00 

- Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos    R$2.000,00 

- Dividendo Adicional Proposto       R$6.400,00 

- Duplicatas a Receber – Curto Prazo       R$60.000,00 

- Empréstimos a Pagar – Longo Prazo      R$40.000,00 

- Encargos Financeiros a Transcorrer de Empréstimos – Longo Prazo  R$1.500,00 

- Férias a Pagar         R$18.000,00 

- FGTS a Recolher         R$2.700,00 

- Fornecedores – Curto Prazo        R$133.000,00 

- ICMS a Recuperar – Curto Prazo       R$2.000,00 

- INSS a Recolher         R$9.000,00 

- Máquinas e Equipamentos – Bens em Operação     R$12.000,00 

- Mercadorias para Revenda        R$170.000,00 

- Participações em Coligadas        R$75.000,00 

- Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa – Curto Prazo  R$8.400,00 

- Prêmios de Seguro a Apropriar – Curto Prazo     R$10.000,00 

- Reserva Legal         R$5.000,00 

 

Considerando-se apenas as informações apresentadas, o total do Ativo é de: 

a) R$331.100,00. 

b) R$331.600,00. 

c) R$340.000,00. 

d) R$342.000,00. 

e) R$371.600,00. 

 

39) Uma Sociedade Empresária apresentou as seguintes informações quanto aos saldos de suas 

contas patrimoniais em 31.12.2020: 

 

- Bancos Conta Movimento       R$24.083,00 

- Caixa         R$2.043,00 

- Capital a Integralizar      R$11.158,00 

- Capital Subscrito       R$150.625,00 

- Depreciação Acumulada de Edificações de Uso   R$28.537,00 

- Duplicatas a Receber – Curto Prazo     R$77.527,00 

- Duplicatas Descontadas – Curto Prazo     R$32.000,00 

- Edificações de Uso        R$183.904,00 

- Empréstimos a Pagar – Curto Prazo     R$79.068,00 
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- Empréstimos a Pagar – Longo Prazo     R$17.621,00 

- Encargos Financeiros a Transcorrer – decorrente  

de Duplicatas Descontadas – Curto Prazo     R$2.161,00 

- Fornecedores – Curto Prazo      R$91.950,00 

- ICMS a Recuperar – Curto Prazo     R$2.851,00 

- Mercadorias para Revenda      R$128.391,00 

- Reservas para Contingências     R$28.657,00 

- Telefone a Pagar – Curto Prazo     R$3.660,00 

 

Considerando-se apenas as informações apresentadas, é CORRETO afirmar que: 

a) o saldo do Ativo Circulante é de R$234.895,00. 

b) o saldo do Ativo Não Circulante é de R$166.525,00. 

c) o saldo do Passivo Circulante é de R$174.678,00. 

d) o saldo do Patrimônio Líquido é de R$179.282,00. 

e) o saldo do Patrimônio Líquido é de R$185.282,00. 

 

40) Uma Sociedade Empresária apresentou as seguintes informações referentes ao mês de dezembro 

de 2019: 

 Despesa de dezembro de 2019, paga em janeiro de 2017 R$34.000,00 

 Despesa de janeiro de 2020, paga em dezembro de 2016 R$48.000,00 

 Despesa de dezembro de 2019, paga em dezembro de 2016 R$74.000,00 

 Receita de dezembro de 2019, recebida em janeiro de 2017 R$99.000,00 

 Receita de janeiro de 2020, recebida em dezembro de 2016 R$84.000,00 

 Receita de dezembro de 2019, recebida em dezembro de 2016 R$39.000,00 

 

Não há incidência de tributos e nem de acréscimos financeiros. 

Considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBC TG ESTRUTURA 

CONCEITUAL – ESTRUTURA CONCEITUAL PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

DE RELATÓRIO CONTÁBILFINANCEIRO, a Sociedade Empresária apurou, no mês de 

dezembro de 2019: 

a) Prejuízo de R$117.000,00. 

b) Prejuízo de R$35.000,00. 

c) Lucro de R$30.000,00. 

d) Lucro de R$66.000,00. 

e) Lucro de R$117.000,00. 
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CARGO: TESOUREIRO 

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 40 (quarenta) 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
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

1) (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. 

 

2) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  
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A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

3) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 

4) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 
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de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

 

6) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

7) (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. 

 

8) (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.  

 

9) (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 
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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.  

 

10) (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. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas. 2. 

Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

 d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  
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c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 

e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (ESAF, 2013) Quanto à hierarquia das normas, assinale a opção INCORRETA. 

a) Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas campos de atuação distintos, uma vez 

que a Constituição Federal expressamente indica as matérias que devem ser tratadas por lei 

complementar. 

b) As emendas constitucionais têm a mesma posição hierárquica das normas constitucionais 

originárias, embora somente aquelas estejam sujeitas a controle de constitucionalidade. 

c) A Constituição Federal é hierarquicamente superior às Constituições Estaduais, mas estas não têm 

prevalência sobre as leis orgânicas municipais, que retiram da própria Constituição Federal seu 

fundamento de validade. 

d) Há hierarquia entre as normas jurídicas quando uma delas, a norma superior, é fundamento de 

validade da outra, a norma inferior. 

e) Nas hipóteses de repartição vertical de competências, quando cabe à União estabelecer as normas 

gerais e aos Estados as normas específicas relativamente a determinadas matérias, haverá subordinação 

das normas estaduais em relação às normas gerais federais. 

 

17) (Prefeitura de Pereiras - SP, 2021) De acordo com o artigo 1° da Constituição Federal, são 

fundamentos da República, EXCETO:  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/esaf
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a) Dignidade da pessoa jurídica. 

b) Cidadania.  

c) Pluralismo político.  

d) Soberania.  

e) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

 

18) A Constituição Federal de 1988, em seu Título I, trata dos Princípios Fundamentais. O termo se 

refere a um conjunto de dispositivos contidos na Carta Magna brasileira destinados a estabelecer 

as bases políticas, sociais, administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as 

noções que dão a razão da existência e manutenção do Estado brasileiro. Sendo assim, analise as 

proposições seguintes: 

I – São poderes da União, dependentes um do outro, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

II – Garantir o desenvolvimento nacional e a defesa da paz são Fundamentos da República 

Federativa do Brasil. 

III – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 

nações. 

IV – Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 

constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e IV. 

 

19) Considerando-se que o ato de votar é um meio de exercer a cidadania e obrigatório para alguns, 

são penalidades eleitorais cabíveis ao eleitor, cujo voto é obrigatório, que não votar, não pagar a 

multa eleitoral ou não justificar a ausência: 

I – Não poderá inscrever-se em concurso para cargo ou função pública. 

II – Não receberá salário, caso seja servidor público. 

III – Não poderá obter empréstimo em órgãos mantidos pelo governo. 

IV – Não poderá tirar passaporte ou carteira de identidade. 

Estão CORRETOS: 

a) Todos os itens. 

b) Somente os itens III e IV. 

c) Somente os itens I, II e III. 

d) Somente os itens I, II e IV. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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20) De acordo com a Constituição Federal, são estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O 

servidor público estável só perderá o cargo: 

I- Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

II- Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

III- Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

Estão CORRETOS: 

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente os itens I e III. 

c) Somente os itens II e III. 

d) Todos os itens. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21) O incremento a produção agropecuária tem como conseqüência a ocupação de áreas 

preservadas. Amplia-se desta forma a aproximação e riscos de contato com microorganismos 

desconhecidos. A possibilidade de surgirem novas doenças, ou mesmo, doenças conhecidas com 

maior virulência não pode ser descartada para o planejamento de políticas preventivas à saúde. 

Relacione a seguir a seqüência numérica correta da zoonose e seu respectivo agente etiológico. 

 

1-Leishmaniose tegumentar   (   ) Leishmania chagasi. 

2-Leishmaniose visceral   (   ) Leishmania braziliensis.  

3-Febre maculosa    (   ) Mycobacterium bovis. 

4-Tuberculose     (   ) Rickettsia rickettsii 

 

a) 2,1,3,4. 

b) 1,2,3,4. 

c) 2,1,4,3. 

d) 1,2,4,3. 

e) 3,1,3,4. 

 

22) Os estabelecimentos de produtos de origem animal devem satisfazer às seguintes condições 

básicas e comuns, exceto: 

a) Dispor de área suficiente para construção do edifício ou edifícios principais e demais dependências. 

b) Dispor de luz natural e artificial abundantes, bem como de ventilação suficiente em todas as 

dependências, respeitadas as peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis. 

c) Dispor de mesas de plástico para os trabalhos de manipulação e preparo de matérias-primas e 
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produtos comestíveis. 

d) Dispor de rede de abastecimento de água para atender suficientemente às necessidades do trabalho 

industrial e às dependências sanitárias, e, quando for o caso, de instalações para tratamento de 

água. 

e) Possuir pátios e ruas pavimentados, bem como as áreas destinadas à secagem de produtos. 

 

23) O controle microbiológico dos alimentos principalmente aqueles de origem animal é 

fundamental para a higiene e saúde pública veterinária, uma vez que os alimentos estão sujeitos 

a contaminação de microrganismos patogênicos, diante disso surge a importância da inspeção e 

fiscalização desses alimentos nos estabelecimentos industriais e comercias. A respeito disso 

assinale a alternativa que não apresenta aspectos de agentes microbianos causadores de doenças 

transmitidas por alimentos (DTA): 

a) Entre os alimentos mais frequentemente contaminados pela bactéria Shigella spp estão os 

alimentos desidratados, os cereais e as especiarias. 

b) Clostriduim perfringens uma bactéria anaeróbica é comumente isolada de alimentos, 

principalmente de produtos cárneos originados de bovinos e aves. A contaminação destes 

alimentos pode ocorrer durante o processo de abate, no varejo ou durante a manipulação domiciliar. 

c) As toxinfecções associadas ao Bacillus cereus, geralmente ocorrem devido à manutenção de 

alimentos prontos em temperatura inadequada e reaquecimento insuficiente. 

d) O Staphylococcus coagulase positivo é um dos agentes microbianos que mais causam surtos de 

intoxicação alimentar, isso se deve ao serem normalmente transmitidos aos alimentos através de 

manipuladores, portadores assintomáticos. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

24) São consideradas doenças zoonóticas: 

a) Parvovirose e Leishmaniose. 

b) Raiva e Leishmaniose. 

c) Erliquiose e Cinomose. 

d) Cinomose e Coronavirose. 

e) Raiva e Cinomose. 

 

25) Deve ser evitada, a juízo da Inspeção Federal a matança de, EXCETO: 

a) Fêmeas em estado adiantado de gestação (mais de dois terços do tempo normal da gravidez). 

b) Animais caquéticos. 

c) Animais desnutridos. 

d) Animais que padeçam de qualquer enfermidade, que torne a carne imprópria para o consumo. 

e) Animais com menos de 40 (trinta) dias de vida extrauterina. 

 

26) A respeito do complexo teníase/cisticercose assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso nas 

sentenças abaixo: 
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(  ) O complexo teníase/cisticercose é constituído por duas entidades mórbidas distintas, causadas 

por cestódios, em fases diferentes do seu ciclo de vida. A teníase é provocada pela presença da 

forma adulta da Taenia solium ou da Taenia saginata, no intestino delgado. A cisticercose é 

causada pela larva da Taenia saginata nos tecidos, ou seja, é uma enfermidade somática. 

( ) O homem é o único hospedeiro definitivo da forma adulta da T. solium e da T. saginata. O 

suíno doméstico ou javali é o hospedeiro intermediário da T. solium, e o bovino é o hospedeiro 

intermediário da T. saginata, por apresentarem a forma larvária (Cysticercus cellulosae e C. 

bovis, respectivamente) nos seus tecidos. 

( ) O cisticerco aloja-se em diversas partes do organismo, como tecidos musculares ou 

subcutâneos; glândulas mamárias (mais raramente); globo ocular e com menor frequência no 

sistema nervoso central. 

( ) Morfologicamente os parasitas desse complexo apresentam corpo divido escólex, colo e 

estróbilo, apresentando um sistema digestivo simples, mas também algumas particularidades 

como escólex possuindo 4 ventosas e uma dupla coroa de acúleos inseridos no rostro observados 

na espécie Taenia solium. 

 

A sequência correta dos itens é: 

a) F, V, F, F 

b) V, V, V, F 

c) F, V, V, V 

d) V, F, V, V 

e) F, F, V, V 

 

27) Tratando-se de estabelecimentos destinados ao recebimento e industrialização do pescado, 

assinale a alterntiva que contém a temperatura exigida para a estocagem deste produto, ns 

entrepostos de câmaras frigoríficas. 

a) -5°C (menos cinco graus centígrados) a -17°C (menos dezessete graus centígrados). 

b) -5°C (menos cinco graus centígrados) a -20°C (menos vinte graus centígrados). 

c) -10°C (menos dez graus centígrados) a -15°C (menos quinze graus centígrados). 

d) -15°C (menos quinze graus centígrados) a -25°C (menos vinte e cinco graus centígrados) 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

28) O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento oficializou os métodos analíticos para o 

controle do leite e produtos lácteos. Sobre esses métodos e os parâmetros determinados marque 

a alternativa correta. 

 

a) A determinação da densidade do leite fornece informações sobre a quantidade de gordura; o 

acréscimo de gordura ao leite provoca elevação no valor da densidade. 

b) Para a determinação de gordura no leite utilizase o disco deAckermann. Para a determinação de 

gordura no leite utilizase o disco deAckermann. 

c) Na prova do alizarol, o leite normal deve apresentar coloração lilás à violeta. 
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d) O índice de caseinomacropeptídeo é obtido através de cromatografia líquida de alta eficiência. 

e) O leite normal deve apresentar índice crioscópico mínimo de -0,512 °C. 

 

29) A constatação de alterações nos animais antes do abate determina sua separação do lote. Dessa 

maneira, evita-se a entrada de animais portadores de doenças infectocontagiosas na sala de 

abate, o que, além de atentar contra a saúde pública, contaminaria as instalações e os 

equipamentos. De acordo com o Art. 108 do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária dos 

Produtos de Origem Animal, quando houver suspeita de Carbúnculo Hemático verificada 

durante a inspeção dos bovinos, à Inspeção Federal cabe proceder como se segue: 

a) Observar por 48 horas; se no fim desse período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício 

de todo o lote, no final da matança. 

b) Observar por 36 horas; se no fim desse período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício 

de todo o lote, no final da matança. 

c) Observar por 24 horas; se no fim desse período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício 

de todo o lote, no final da matança. 

d) Observar por 12 horas; se no fim desse período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício 

de todo o lote, no final da matança. 

e) Observar por 06 horas; se no fim desse período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício 

de todo o lote, no final da matança. 

 

30) No sistema APPCC, uma de suas etapas compreende a determinação do ponto crítico para 

controle (PCCs) pelo qual um perigo identificado pode ser controlado. Um PCC é uma situação, 

prática, procedimento ou processo no qual pode ser exercido o controle de um ou mais fatores 

que, se controlados, podem diminuir ou eliminar um perigo. Dois tipos de PCC são identificados: 

PCC1 que assegura o controle de um perigo e PCC2 que diminui, porém não assegura o controle 

de um perigo. É considerado um PCC2: 

a) Pasteurização no fluxograma para produção de leite em pó. 

b) Cocção no fluxograma para o preparo de rosbife em estabelecimento de serviços de alimentos. 

c) Aquecimento em fluxograma para produção de leite UHT em recipientes semirrígidos. 

d) Estocagem resfriada no fluxograma para a produção de crustáceos. 

e) Pasteurização no fluxograma para produção de presunto fatiado embalado a partir de presunto 

envasado pasteurizado. 

 

31) Na obtenção e no preparo de carcaças e vísceras de bovinos, o repouso previsto pelo RIISPOA é 

de quantas horas? 

a) 12 

b) 48 

c) 18 

d) 36 

e) 24 
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32) De acordo com o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de OrigemAnimal 

(RIISPOA), em relação aos padrões de identidade e qualidade de pescado e seus derivados, pode-

se afirmar que: 

a) Pescado fresco é aquele que foi submetido a um processo de conservação, através da ação do gelo 

ou por meio de métodos de conservação de efeito similar, mantido em temperaturas próximas à do 

gelo fundente, com exceção daqueles comercializados vivos. 

b) Pescado resfriado é aquele embalado e mantido em temperatura de refrigeração. 

c) O processo de congelamento rápido somente pode ser considerado concluído quando o produto 

atingir à temperatura de -20ºC (vinte graus Celsius negativos). 

d) Surimi é o produto resfriado obtido a partir de carne mecanicamente separada de peixe, submetida 

a lavagens sucessivas, drenagem e refino, com adição de aditivos. 

e) Pescado seco ou desidratado é o produto obtido pela dessecação do pescado em diferentes 

intensidades, por meio somente de processo natural, com aditivos, a fim de se obter um produto 

estável à temperatura ambiente. 

 

33) A limpeza e sanitização na indústria alimentícia são operações muito importantes no controle 

sanitário dos alimentos, pois tais práticas evitam a contaminação e alteração dos alimentos. Em 

relação a limpeza com detergentes, pode- se afirmar que o (os): 

a) Detergente alcalino tem a função do amolecimento de água e controle de depósitos minerais. 

b) Agentes tensoativos tem ação umectante e penetrante, ação dispersante e evita a redeposição de 

resíduos. 

c) Detergente ácido age no controle de depósitos minerais e age no deslocamento de resíduos por 

emulsificação. 

d) Agentes quelantes agem no deslocamento de resíduos por emulsificação e saponificação. 

e) Agentes quelantes são classificados em aniônicos, catiônicos e não- aniônicos. 

 

34) Assinale a doença em que NÃO se condena carcaças e órgãos de bovinos acometidos: 

a) Broncopneumonia verminótica. 

b) Carbúnculo sintomático. 

c) Septicemia hemorrágica 

d) Piroplasmoses 

e) Anaplasmose 

 

35) Em relação ao processo higiênico-sanitário nos estabelecimentos de abate, NÃO é correto 

afirmar que: 

a) Quando o estabelecimento explora sangue para fins comestíveis, a liberação do mesmo só ocorre 

após a inspeção da carcaça. 

b) O suíno deve ser sangrado num período máximo de 30 segundos transcorridos da insensibilização. 

c) A faca usada na sangria deve ser esterilizada após cada operação durante pelo menos 1 minuto a 

60°C. 

d) Deve haver remoção frequente do excesso de sangue, água e vômitos. 
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e) Deve-se manter o fluxo contínuo nos ralos da canaleta de sangria. 

 

36) A micotoxina produzida pelo Aspergillus flavus pode causar prejuízos à saúde de animais e 

humanos. O órgão mais acometido na aflatoxicose é o: 

a) Coração 

b) Fígado 

c) Pâncreas 

d) Pulmão 

e) Rim 

 

37) Se o serviço oficial foi notificado da existência de um foco de doenças vesiculares, o veterinário, 

ao se deslocar para atender à notificação do foco, estabeleceu que o material que deveria colher 

para os exames de confirmação de febre aftosa é: 

a) Epitélio das aftas, linfa (líquido contido nas aftas) e sangue. 

b) Apenas sangue. 

c) Sangue, biopsia de linfanodos e tonsilas. 

d) Sangue e material estomacal. 

e) Sangue, líquido da faringe e esôfago e conteúdo intestinal. 

 

38) O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 87, Parágrafo único, inciso II, da Constituição, combinado 

com o art. 2º do Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, e tendo em vista o que consta do 

Processo nº 21000.009775/2005-33 aprova o modelo da Guia de Trânsito Animal (GTA) a ser 

utilizado em todo o território nacional para transporte de: 

a) Somente animais vivos; 

b) Somente ovos férteis; 

c) Somente animais mortos (cadáveres); 

d) Animais vivos, ovos férteis e outros materiais de multiplicação animal; 

e) Somente materiais de multiplicação animal. 

 

39) A Instrução Normativa 50 (IN 50/13), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

altera a lista de doenças passíveis de aplicação de medidas de defesa sanitária animal, conforme 

prevê o art. 61 do Decreto nº 24.458/34. As doenças presentes na Lista de Notificação Obrigatória 

ao Serviço Veterinário Oficial devem ser notificadas, obrigatoriamente, por qualquer cidadão, 

bem como por todo profissional que atue na área de diagnóstico, ensino ou pesquisa em saúde 

animal. A IN 50/13 divide as notificações em: imediata – para casos suspeitos ou diagnosticados 

de doenças erradicadas ou nunca registradas no País; imediata – para qualquer caso suspeito; 

imediata – para qualquer caso confirmado; e, mensais – para qualquer caso confirmado. 

Assinale a alternativa que apresenta somente doenças que necessitam de notificação imediata ao 

Serviço Veterinário Oficial quando da ocorrência de qualquer caso suspeito. 

a) Língua azul, doença de Newcastle em aves e botulismo. 
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b) Antraz, loque americana das abelhas melíferas e mormo em equinos 

c) Estomatite vesicular, Scrapie em ovinos e caprinos e clamidiose aviária. 

d) Raiva, loque europeia das abelhas melíferas e anemia infecciosa das galinhas. 

e) Raiva, erliquiose, mormo e leptospirose. 

  

40) Assinale a alternativa correta, sobre as doenças de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário 

Oficial: 

a) A febre aftosa é uma doença que requer notificação imediata somente em casos confirmados. 

b) A língua azul é uma doença que requer notificação imediata em qualquer caso suspeito. 

c) A leptospirose e o botulismo devem ser notificados imediatamente quando houver um caso 

suspeito. 

d) A Doença de Newcastle e a anemia infecciosa equina só devem ser notificadas quando houver um 

caso confirmado da doença em laboratório. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

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 40 (quarenta) 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) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

2) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 
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3) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

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) 

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  
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6) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma 

mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

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; 
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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. 

 

8) (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. 

 

9) (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.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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e) Sputnik-V.  

 

10) (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.  

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  
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e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  

c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 
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e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 
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17) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. Oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. Que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. Autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. Com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

20) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) legítima defesa 

b) igualdade jurídica 

c) soberania popular 

d) liberdade individual 

e) desigualdade social 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) (FCC, 2019) Um revestimento completo de argamassa para proteção de alvenarias internas e externas 

assume as seguintes etapas, da primeira à última camada, no sentido de execução: 

a) chapisco, emboço e reboco. 

b) chapisco, reboco e emboço. 

c) reboco, emboço e chapisco. 

d) reboco, chapisco e emboço. 

e) emboço, chapisco e reboco. 

 

22) (FEPESE, 2019) Em relação a critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto a 
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projetos, construção, instalação e adaptação de condições de acessibilidade, seguem algumas 

afirmações no contexto relacionado a degraus e escadas: 

 

1. Uma sequência de três degraus ou mais é considerada escada. 

2. Nas rotas acessíveis não podem ser utilizados 

degraus e escadas fixas com espelhos vazados. 

3. A sequência de até dois degraus é considerada degrau isolado. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

a) É correta apenas a afirmativa 2. 

b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 

c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 

e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 

 

23) (VUNESP, 2014) Nos revestimentos de paredes de alvenaria de tijolos e blocos cerâmicos, com 

argamassa de cimento ou mista, é função do chapisco: 

a) corrigir imperfeições na execução da alvenaria. 

b) nivelar a superfície da parede para aplicação da camada final de revestimento. 

c) preencher os vazios do emboço para aplicação do reboco. 

d) reduzir a rugosidade da superfície, no caso de paredes em bloco de concreto. 

e) garantir a aderência do revestimento à alvenaria. 

 

24) (APICE, 2021) Sobre o que estabelece a NBR 9050:2020 para escadas, corrimãos e guarda-

corpos, está correto afirmar: 

a) Em rotas acessíveis, escadas com espelhos vazados são permitidas, desde que o bocel do degrau 

ultrapasse pelo menos 1,5cm do piso abaixo. 

b) Considera-se degraus isolados a sequência de até 4 degraus. 

c) Em escadas e rampas de rotas acessíveis, os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados e 

devem prolongar-se pelo menos 0,30m nas extremidades. 

d) Exige-se a instalação de corrimão intermediário nas rampas e escadas com mais de 2,00m de 

largura. 

e) Nas rampas acessíveis, a dimensão longitudinal mínima dos patamares é de 1,50m. 

 

25) (CETREDE, 2019) Com base nos conceitos relacionados à representação de projetos de 

arquitetura, relacione corretamente a coluna B com a coluna A. 

COLUNA A 

I. Detalhes ou ampliações. 

II. Planta de edificação. 

III. Planta de situação. 

IV. Planta de Locação. 
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COLUNA B 

(  ) É a representação da locação da edificação e os demais elementos em um terreno. 

(  ) Representação gráfica de todos os pormenores necessários, em escala adequada, para um 

perfeito entendimento do projeto e para possibilitar sua correta execução. 

(  ) É a representação da locação do terreno urbano ou área rural dentro de uma área, seja 

loteamento urbano ou fração rural. Sua finalidade básica é de representar o formato do lote e os 

elementos que identifiquem a conformação da gleba. 

(  ) Planta que compreende o partido arquitetônico como um todo, em seus múltiplos aspectos. 

Pode conter informações específicas em função do tipo e porte do programa, assim como para a 

finalidade a que se destina. 

 

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

a) I – III – IV – II. 

b) II – I – IV – III. 

c) I – II – III – IV. 

d) IV – I – III – II. 

e) IV – I – II – III. 

 

26) (FEPESE, 2019) Para realizar o orçamento de uma obra de drenagem, uma das atividades está 

considerando a abertura de uma vala de drenagem de seção transversal 1,20 m × 1,00 m e 

comprimento total 50 m. O material retirado dessa escavação não poderá permanecer no local, 

sendo transportado para um bota-fora licenciado. Como informação complementar consta que 

o terreno é extremamente compactado e será necessário considerar o empolamento de 25%. 

Dessa forma, qual será o volume de material que será transportado? 

a) 48 m³ 

b) 60 m³ 

c) 65 m³ 

d) 75 m³ 

e) 135 m³ 

 

27) (VUNESP, 2014) Em um estudo de viabilidade técnico-financeira serão analisadas duas 

alternativas de programas de necessidades para edifício administrativo: uma prevendo 

instalações para 200 funcionários e outra, para 500 funcionários. Prevê-se que 50% dos 

funcionários trabalhem com computadores. A configuração da edificação nas duas alternativas 

implica manutenção da taxa de ocupação do terreno, variando-se a área construída mediante 

verticalização. Nessas condições, são variáveis que dependem da lotação da edificação: 

a) O dimensionamento dos sanitários e a taxa de permeabilidade prevista no projeto. 

b) A taxa de permeabilidade prevista no projeto e o diâmetro dos condutores de águas pluviais. 

c) A carga instalada do sistema elétrico e o dimensionamento dos sanitários. 

d) A carga instalada do sistema elétrico e a taxa de permeabilidade prevista no projeto. 

e) O dimensionamento dos sanitários e o diâmetro dos condutores de águas pluviais. 
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28) (ADAPTADO DE FCC, 2012) As escadas enclausuradas à prova de fumaça das saídas de 

emergência em edifícios devem ter ingresso por antecâmaras ventiladas, as quais devem ter a 

abertura de entrada de ar do duto respectivo, situada junto ao piso, ou, no máximo, a 20 cm 

deste, com área mínima, em metros quadrados, de: 

a) 1,20 

b) 1,12 

c) 0,84 

d) 0,60 

e) 0,45 

 

29) (VUNESP, 2020) Um município brasileiro está formulando sua própria regulamentação de obras 

e edificações e deve estabelecer parâmetros para o dimensionamento de degraus de escadas de 

uso comum. Considerando-se uma seção longitudinal de escada, é necessário determinar, de 

acordo com a normatização técnica aplicável, dentre outros: 

a) O desnível mínimo entre degraus (espelho), a largura máxima do degrau (piso) e um intervalo 

adequado para a relação entre a soma de dois pisos com um espelho (passo). 

b) O desnível máximo entre degraus (espelho), a largura mínima do degrau (piso) e um intervalo 

adequado para a relação entre a soma de dois espelhos com um piso (passo). 

c) O desnível máximo entre degraus (espelho), a largura mínima do degrau (piso) e um intervalo 

adequado para a relação entre a soma de dois pisos com um espelho (passo). 

d) A largura da escada, o desnível mínimo entre degraus (espelho), a largura máxima do degrau 

(piso). 

e) A largura da escada e um intervalo adequado para a relação entre a soma de dois pisos com um 

espelho (passo) e o desnível máximo entre degraus (espelho). 

 

30) (FEPESE, 2019) O sistema de injeção de ar através de uma rede de condutos que estão associados 

a um ventilador que força a entrada do ar, levando a um aumento da pressão no interior da 

construção e obrigando, consequentemente, o ar a sair pelas aberturas da construção, é 

denominado: 

a) Efeito chaminé. 

b) Extração mecânica 

c) Sistema balanceado. 

d) Insuflação mecânica. 

e) Ventilação combinada. 

 

31) (CESPE/CEBRASPE, 2020) Para prever o quantitativo de telhas necessário para a execução da 

cobertura ilustrada nas figuras a seguir, o arquiteto está considerando, em seus cálculos, o 

aumento de telhas com a inclinação de 60%. O fornecedor das telhas prevê um consumo de 30 

telhas para cada m², bem como o acréscimo de 10% de quebras e perdas para a execução dessa 

cobertura. 

  Os dados geométricos do telhado são os seguintes: 
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• comprimento = 20 metros; 

• largura = 10 metros; 

• inclinação da água = 60%. 

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a quantidade Q, 

aproximada, de telhas que o arquiteto deve estimar ao fazer o orçamento prévio da cobertura 

desse telhado. 

a) 6.000 < Q < 6.450 

b) 6.450 < Q < 7.000 

c) 7.800 < Q < 8.300 

d) 7.000 < Q < 7.200 

e) 7.200 < Q < 7.800 

 

32) (FEPESE, 2019) Em relação ao conforto térmico nas construções, assinale a alternativa correta 

a) O pior isolante térmico é o vácuo. 

b) O isolamento térmico tem como função aumentar as trocas de calor existentes entre o edifício 

e o exterior. 

c) Materiais ou estruturas que são bons isolantes térmicos são caracterizados por uma baixa 

resistência térmica. 

d) Para evitar a ocorrência de condensações no interior de construções, que originam umidade, é 

necessária a utilização de ventilação, para aumentar os índices de umidade nesses lugares. 

e) Quanto mais baixa for a condutividade térmica do material com que são feitas as infraestruturas 

e maior a sua capacidade térmica, menores serão as trocas de calor. 

 

33) (FCC, 2019) Na edificação, o dispositivo de proteção da instalação elétrica com a finalidade de 

protegê-la de sobrecargas e curtos-circuitos, e cujo cálculo depende da potência de demanda, é 

chamado de: 

a) barramento. 

b) aterramento. 

c) ramal de entrada. 

d) disjuntor. 

e) eletroduto. 

 

34) (VUNESP, 2020) O programa de necessidades de um projeto prevê ambientes totalizando 2.100 

m², valor ao qual devem ser acrescentados 25% correspondentes a áreas de circulação e 

projeções de paredes. A área do terreno no qual se planeja construir esse projeto é de 2.700 m2. 

A legislação do município no qual se situa esse terreno determina para ele o coeficiente de 

aproveitamento (CA) mínimo de 0,2, o básico de 1,0 e o máximo de 2,5, sendo este último valor 

alcançado mediante aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Nessas condições, a área 

prevista para o projeto: 

a) É menor que o CA básico e será aprovada sem necessidade de potencial construtivo adicional. 

b) É menor que o CA mínimo e irá possibilitar a transferência ou outorga de potencial construtivo 
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adicional. 

c) Supera o CA básico, porém é menor que o CA máximo e será aprovada sem necessidade de 

potencial construtivo adicional. 

d) Supera o CA básico e irá requerer transferência ou outorga de potencial construtivo adicional. 

e) Supera o CA máximo e irá requerer transferência ou outorga de potencial construtivo adicional. 

 

35) (CESPE/CEBRASPE, 2020) A instalação predial de água fria deve ser dimensionada e executada 

para funcionar como um conduto forçado. Acerca de rede predial de distribuição de água, 

assinale a opção correta. 

a) Sub-ramais consistem em tubulações que se originam no reservatório e das quais derivam as 

colunas de distribuição, quando o tipo de abastecimento é indireto. 

b) Colunas de distribuição são tubulações derivadas dos barriletes destinadas a alimentar ramais. 

c) Ramais são extremidades a jusante do sub-ramal a partir de onde a água fria passa a ser 

considerada água servida. 

d) Barriletes são tubulações que ligam os ramais aos pontos de utilização. 

e) Pontos de utilização (da água) são tubulações derivadas da coluna de distribuição destinadas a 

alimentar os sub-ramais. 

 

 

36) (CESPE/CEBRASPE, 2020) Acerca de planejamento urbano, equipamentos públicos e sistemas 

de infraestrutura urbana, assinale a opção correta. 

a) O saneamento ambiental compreende, entre outros aspectos, o abastecimento de água potável, 

a drenagem urbana e o controle de doenças. 

b) Desmembramento é a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação a partir da abertura 

de novas vias e logradouros públicos. 

c) Plano diretor é um instrumento básico da política de regulação urbana ancorado nos planos 

orçamentários anuais dos governos estaduais, seus principais agentes propositores e 

articuladores. 

d) Em um loteamento, a equidistância corresponde à distância vertical entre as curvas de nível, 

tido como referência o ponto mais próximo ao logradouro público. 

e) As redes de esgotamento de um sistema sanitário são fortemente dependentes da força da 

gravidade, o que impede a sua integração com demais projetos, como o parcelamento e o 

desenho de vias, por exemplo. 

 

37) (IDCAP, 2020) Sobre o Parcelamento do Solo Urbano, analise as afirmativas a seguir. 

I. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer normas 

complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nessa Lei 

às peculiaridades regionais e locais. 

II. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura 

de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 

ampliação das vias existentes 
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III. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com 

aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique abertura de novas vias e 

logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. 

IV. Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, 

mesmo que tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. 

V. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de 

escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de 

água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. 

 

Marque a alternativa CORRETA sobre o parcelamento do solo urbano: 

a) II, III, IV e V. 

b) II, III e V. 

c) II e V. 

d) II, III e IV. 

e) I e IV. 

 

38) (APICE, 2021) Analise as afirmações abaixo e assinale a correta. 

a) Infraestrutura urbana corresponde a um conjunto de obras e serviços que suportam o 

funcionamento das áreas urbanizadas. 

b) Áreas non aedificandi correspondem ao somatório dos espaços públicos de uma cidade. 

c) Todo equipamento urbano é uma infraestrutura privada que pode ter utilidade pública ou privada. 

d) Projetos de requalificação são intervenções urbanísticas que têm como objetivo a total modificação 

da situação existente, por isso, provocam muitas demolições e reconstruções. 

e) Renovação urbana é um tipo de intervenção que não implica em grandes transformações de 

estruturas e usos, mas recupera o espaço urbano considerando todas as pré-existências como parte 

do projeto. 

 

39) (IDCAP, 2020) A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, 

estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana 

em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 

(  ) A outorga onerosa permite o exercício do direito de construir acima do coeficiente de 

aproveitamento básico, em áreas fixadas pelo Plano Diretor do Município, mediante 

contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.  

(  ) O objetivo do IPTU progressivo no tempo é estimular proprietários a manter seus imóveis 

fechados ou subutilizados.  

(  ) A concessão de uso especial para fins de moradia poderá autorizar o proprietário de imóvel 

urbano a exercer em outro local o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação 

urbanística dele decorrente.  
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(  ) O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de 

imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, exercido, por exemplo, para fins 

de execução de programas e projetos habitacionais de interesse social. 

a) V, F, F e V. 

b) V, V, F e F. 

c) V, F, V e F. 

d) F, F, V e V. 

e) F, V, V e V. 

 

40) (CETREDE, 2019) A lei de zoneamento municipal divide a cidade em áreas e determina o que 

pode ser construído em cada uma delas. As exigências mais comuns das prefeituras estão 

relacionadas na coluna A e na B as definições. Relacione a coluna B com a coluna A. 

 

COLUNA A 

I. Recuos laterais e frontais. 

II. Taxa de ocupação. 

III. Coeficiente de aproveitamento. 

IV. Altura máxima 

 

COLUNA B 

(  ) Determina o gabarito máximo da edificação. 

(  ) Distância a ser respeitada entre a construção e os limites dos terrenos. 

(  ) Quantidade máxima de área construída, somando todos os pavimentos. 

(  ) Percentual do terreno em que poderá ser construído. 

 

Marque a opção que indica a sequência CORRETA. 

a) IV – I – III – II. 

b) III – II – IV – I. 

c) IV – I – II – III. 

d) III – I – IV – II. 

e) IV – II – III – I 
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CARGO: ARQUITETO 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: C  

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 40 (quarenta) 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) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

2) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 
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3) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

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) 

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  
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6) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma 

mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

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; 
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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. 

 

8) (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. 

 

9) (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.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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e) Sputnik-V.  

 

10) (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.  

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  
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e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  

c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 
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e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 
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17) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. Oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. Que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. Autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. Com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

20) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) legítima defesa 

b) igualdade jurídica 

c) soberania popular 

d) liberdade individual 

e) desigualdade social 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) Se salienta que o trabalho do assistente social está em espaços ocupacionais em diferentes 

naturezas, particularizando competências e atribuições profissionais nesses espaços. Neste 

contexto, pode se considerar que: 

I) Existe um trabalho do assistente social e processos de trabalho, nos quais, se envolve na 

condição de trabalhador especializado 

II) Sob a órbita do capital, o trabalho é para o trabalhador gasto vital, desgaste do tempo de vida 

e de energia, vividos com sofrimento e rebeldia, embora como criador de valor, seja um produto 

do capital 
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III) Para decifrar o trabalho do assistente social como trabalho concreto, exige-se particularizar 

as análises nas específicas condições e relações sociais em que ele ocorre, pois, se a qualidade do 

trabalho se preserva nas várias inserções, o seu significado social é diferente, a dimensão social 

desse trabalho realiza-se por mediações distintas em função da forma assumida pelo valor capital 

e pelos rendimentos. Estas formas condicionam, sob a ótica do valor, a contribuição desse 

trabalhador ao processo de produção e reprodução das relações sociais sob a égide das finanças. 

IV) Existe um processo de trabalho do Serviço Social, visto que o trabalho é atividade de um 

sujeito vivo, enquanto realização de capacidades, faculdades e possibilidades do sujeito 

trabalhador. 

São afirmativas 

a) I,II,III 

b) II,III,IV 

c) I,IV 

d) II,III 

e) I,II,III,IV 

 

22) De acordo com o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais (1993), no Art. 9º é vedado 

ao assistente social 

a) Emprestar seu nome e registro profissional a firmas, organizações ou empresas para simulação do 

exercício efetivo do Serviço Social;  

b) Denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que trabalha, quando 

os mesmos estiverem ferindo os princípios e diretrizes deste Código, mobilizando, inclusive, o 

Conselho Regional, caso se faça necessário;  

c) Contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as legítimas demandas 

de interesse da população usuária;  

d) Empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos/as usuários/as, através dos programas e 

políticas sociais;  

e) Empregar com transparência as verbas sob a sua responsabilidade, de acordo com os interesses e 

necessidades coletivas dos/as usuários/as. 

 

23) A Política Nacional de Assistência Social (2004) prevê afiançar a Proteção Social. Nesse sentido, 

sobre a Proteção Social Básica, é correto afirmar:  

a) Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em 

situação de ameaça ou violação de direitos 

b) Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos 

c) É um serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalho 

social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, 

exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras 

d) O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente.  

e) Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de 
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vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. 

 

24) De acordo com a Política Nacional de Assistência Social a proteção social deve garantir as 

seguintes seguranças:  

a) De sobrevivência -de rendimento e de autonomia- de acolhida- de convívio ou vivência familiar. 

b) De formação profissional -de rendimento e de autonomia- de acolhida- de convívio ou vivência 

social. 

c) De sobrevivência -de direitos sociais- de fortalecimento ou vivência familiar. 

d) De trabalho, educação e saúde 

e) De programas sociais, serviços e fortalecimento de vínculos e benefícios eventuais 

 

25) Sobre a organização da oferta de atendimento aos migrantes no SUAS. 

a) A Política Nacional de Assistência Social prevê o ordenamento dos serviços em rede e de acordo 

com os tipos de proteção especial sendo a alta complexidade. 

b) O atendimento aos migrantes deve estar garantido em todos os níveis de proteção, de acordo com 

as demandas apresentadas. 

c) Em relação aos migrantes, é vedado o enquadramento no Programa Bolsa Família e Cadastro Único 

de Programas Sociais. 

d) Na proteção social de alta complexidade, o serviço de atendimento aos migrantes é realizado, 

principalmente, nas unidades de acolhimento para adultos e famílias, sendo excluídos migrantes 

de unidades de outros públicos. 

e) A assistência social aos migrantes deve ser prestada com exigência de contribuição ou 

contrapartida prévia. 

 

26) Na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2014) há um Serviço que é realizado em 

grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus 

usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias 

e prevenir a ocorrência de situações de risco social. É uma forma de intervenção social planejada 

que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de 

suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se de modo 

a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, 

fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui 

caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento 

de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o 

enfrentamento da vulnerabilidade social. A descrição corresponde ao serviço. 

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 

b) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias 

c) Serviço De Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

d) Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas 

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 
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27) Sobre o Estatuto do Idoso Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003, é correto afirmar:  

a) Uma das garantias da prioridade compreende em dar preferência na formulação e na execução de 

políticas sociais públicas específicas.  

b) Os direitos assegurados no Estatuto do Idoso regulam os direitos para as pessoas com idade igual 

ou superior a 65 anos. 

c) É de responsabilidade exclusiva do Estado, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 

dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais.  

d) Caso o idoso e seus familiares não possuam condições econômicas de prover o seu sustento, é de 

responsabilidade das entidades não governamentais esse provimento. 

e) O dia Internacional do Idoso, 1º de outubro, é considerada a data-base dos aposentados e 

pensionistas 

 

28) A Intersetorialidade é um termo dotado de vários significados e possibilidade de aplicação. No 

Brasil nos últimos vinte anos a Intersetorialidade vem despertando crescente interesse 

intelectual e político, particularmente no âmbito das políticas sociais públicas. Além de princípio 

ou paradigma norteador a Intersetorialidade tem sido considerada EXCETO: 

I) Como uma nova lógica de gestão que transcende um único setor da política social 

II)Como uma estratégia política de articulação entre setores sociais diversos e especializados 

III) Como instrumento de otimização de saberes, competências e relações sinergéticas, em prol 

de um objetivo comum 

IV) Como prática social compartilhada, que requer pesquisa planejamento e avaliação para 

realização de ações individualizadas. 

a) I e II são corretas. 

b) I, II, III são corretas. 

c) II, III e IV são corretas. 

d) I, II são corretas. 

e) III,IV são corretas. 

 

29) A Lei n. 8.662 de 7 de junho de 1993 que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 

providências estabelece em seu Art. 5º que a duração do trabalho do Assistente Social é de:  

a) 20 (vinte) horas semanais.  

b) 40 (quarenta) horas semanais.  

c) 44 (quarenta e quatro) horas semanais.  

d) 30 (trinta) horas semanais. 

e) 35(trinta e cinco) horas semanais. 

 

30) De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (2004). O______________________é 

uma unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social. 

Executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços 

socioassistenciais locais da política de assistência social. Atua com famílias e indivíduos em seu 

contexto comunitário, visando a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário. Preenche a 
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lacuna 

a) Programa Bolsa Família - PF 

b) Programa Especializado de Atenção Integral a Família - PAEFI 

c) Centro de Referência Especializado da Assistência Social- CREAS 

d) Programa de Atenção Integral a Família - PAIF 

e) Centro de Referência da Assistência Social- CRAS 

 

31) Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 8.742 de 7 de dezembro de 1993) Art. 20 o 

benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios 

de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.  

a) Para os efeitos deste artigo, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, 

os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e 

enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 

b) Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física 

c) Terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência 

ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário-mínimo. 

d) d) O benefício de que trata este artigo pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro 

no âmbito da seguridade social 

e) São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições na CLT 

Consolidação das Leis do Trabalho e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal - Cadastro Único. 

 

32) No que diz respeito às alternativas de metodologias para o trabalho social com famílias no 

contexto da Proteção Social Básica e para realizar os objetivos do PAIF são apresentadas 

algumas recomendações para o aperfeiçoamento do serviço: 

I) Necessidade de maior capacitação das equipes sobre os objetivos do PAIF e sobre possíveis 

metodologias de trabalho social com famílias, incluindo o trabalho com grupos e com 

comunidades tradicionais 

II) Melhorar a articulação entre a Proteção Social Básica e outras políticas 

III) Necessidade de maior articulação entre os diagnósticos dos territórios referenciados e as 

ações planejadas com as famílias 

IV) Aprofundar a discussão sobre o caráter interdisciplinar do atendimento a famílias no PAIF, 

dentro dos objetivos da Proteção Social Básica. 

V) Enfrentar dentro das metodologias de trabalho social com famílias a indesejável 

“psicologização” da questão social. 

a) I, II,  III, IV,V são corretas. 

b) I e II são corretas. 

c) II, III e IV são corretas. 

d) I, II, III e V são corretas. 
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e) III,IV são corretas 

 

33) De acordo com a Lei nº 12.435, de julho de 2011, a Assistência Social tem por objetivos, a 

proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos, especialmente: 

a) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, migrantes, mulheres 

e ribeirinhos. 

b) O amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 

c) A promoção da integração ao mercado de trabalho somente para adolescentes e jovens. 

d) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e idosos com mais de 60 anos e a 

promoção desses segmentos a integração à vida comunitária. 

e) A garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

independente da renda familiar. 

 

34) __________________é um processo metodológico específico do Serviço Social, que tem por 

finalidade conhecer com profundidade, e de forma crítica, uma determinada situação ou 

expressão da questão social, objeto de intervenção profissional, especialmente nos seus aspectos 

socioeconômicos e culturais. Tem sido utilizado nas mais diversas áreas da intervenção do 

Serviço Social, e é instrumento fundamental no trabalho do assistente social que atua no sistema 

judiciário, seja como funcionário, seja como perito ou assistente técnico, em especial junto a 

Justiça da Infância e da Juventude, justiça de família, justiça criminal e ações judiciárias 

relacionadas à seguridade e previdência social. Os fundamentos e particularidades que o 

constituem são objeto da reflexão expostas neste texto, em especial em sua primeira parte, não 

sendo pertinente nem possível sintetizá-lo em poucas palavras. Vale reafirmar, contudo, que sua 

fundamentação rigorosa, teórica, ética e técnica, com base no projeto da profissão, depende a 

sua devida utilização para o acesso, garantia e ampliação de direito dos sujeitos usuários dos 

serviços sociais e do sistema de justiça. Preenche a lacuna o seguinte instrumento. 

a) Perícia Social 

b) Relatório Social 

c) Laudo Social 

d) Estudo Social 

e) Avaliação Social 

 

35) Analise as assertivas abaixo acerca da Lei nº 8.742/1993 (LOAS) e assinale V, se verdadeiras, ou 

F, se falsas.  

( ) A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social 

contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações 

de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.  

( ) A proteção social visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos 
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( )  A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema 

descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas) 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) V – F – F.  

b) V – F – V.  

c) V – V – F.  

d) F – F – V.  

e) F – V – V. 

 

36) Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, seção I, artigo 4º, a Política Nacional de 

Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios democráticos.  

I) supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica 

II) universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas 

III) respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 

qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação 

vexatória de necessidade 

IV) igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais 

IV) divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos 

recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

a) II,III,IV 

b) I,II,III,IV,V 

c) I,III,V 

d) I,II,IV,V 

e) III,IV,V 

 

37) Sobre a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família é CORRETO. 

a) O benefício variável é destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de risco 

social. 

b) O benefício básico é destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza 

c) O benefício básico é destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de extrema 

pobreza. 

d) Família para definição desse programa, são a unidades nucleares que com ela possuam laços 

de parentesco, que estejam vivendo sob o mesmo teto, e que se mantém pela contribuição de 

seus membros. 

e) Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade 

dos membros da família, incluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de 

transferência de renda. 
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38) O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com 

famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, 

prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 

melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das 

famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter 

preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social do PAIF deve utilizar-se também de ações nas 

áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar universo informacional 

e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. As ações do PAIF não devem 

possuir caráter terapêutico. Considerando a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

assinale a alternativa que apresenta corretamente um objetivo do PAIF:  

a) Prevenir a reincidência de violações de direitos 

b) Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos 

c) Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida 

d) Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família 

e) Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva 

 

39) A Assistência Social deve ofertar seus serviços com o conhecimento e compromisso ético e 

político de profissionais que operam técnicas e procedimentos impulsionadores das 

potencialidades e da emancipação de seus usuários. Os princípios éticos das respectivas 

profissões deverão ser considerados ao se elaborar, implantar e implementar padrões, rotinas e 

protocolos específicos, para normatizar e regulamentar a atuação profissional por tipo de serviço 

socioassistencial, dentre os quais pode-se citar que são princípios éticos que orientam a 

intervenção dos profissionais da área de assistência social: EXCETO: 

a) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais;  

b) Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que garantam 

a oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais 

c) Promoção aos usuários do acesso a informação, garantindo conhecer o nome e a credencial de 

quem os atende 

d) Proteção à privacidade dos usuários, observado o sigilo profissional, preservando sua 

privacidade e opção e resgatando sua história de vida 

e) Devolução de parte das informações colhidas em estudos e pesquisas aos usuários. 

 

40) O Trabalho Social com famílias no âmbito do PAIF foi definido nas Orientações Técnicas sobre 

o PAIF, no contexto da PNAS, como sendo o “Conjunto de procedimentos efetuados a partir de 

pressupostos éticos, conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo, com a finalidade de 

contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades de intervenção na 

vida social de um conjunto de pessoas, unidas por laços consanguíneos, afetivos e/ou de 

solidariedade – que se constitui em um espaço privilegiado e insubstituível de proteção e 

socialização primárias, com o objetivo de proteger seus direitos, apoiá-las no desempenho da sua 

função de proteção e socialização de seus membros, bem como assegurar o convívio familiar e 

comunitário, a partir do reconhecimento do papel do Estado na proteção às famílias e aos seus 
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membros mais vulneráveis. Tal objetivo materializa-se a partir do desenvolvimento de ações de 

caráter ____________________reconhecendo as famílias e seus membros como sujeitos de 

direitos e tendo por foco as potencialidades e vulnerabilidades presentes no seu território de 

vivência. ”  

Preenche a lacuna as seguintes palavras  

a) particularizado, curativo e proativo 

b) preventivo, protetivo e proativo 

c) c) social, protetivo e defensivo 

d) d) comunitário, integral e extensivo 

e) familiar, protetivo e particularizado 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: C  

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 40 (quarenta) 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) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

2) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 
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3) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

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) 

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  

  



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO C 

CARGO: CONTADOR GERAL 

 

6) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma 

mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

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; 
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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. 

 

8) (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. 

 

9) (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.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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e) Sputnik-V.  

 

10) (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.  

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  
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e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  

c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 
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e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 
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17) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. Oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. Que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. Autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. Com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

20) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) legítima defesa 

b) igualdade jurídica 

c) soberania popular 

d) liberdade individual 

e) desigualdade social 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21) Uma Sociedade Empresária apresentou, em 31.12.2020, as seguintes informações de grupos de 

contas em valores líquidos, após a apuração e distribuição de resultados: 

 

✓ Ativo Imobilizado R$3.250.000,00 

✓ Bancos Conta Movimento R$375.000,00 

✓ Clientes R$3.000.000,00 

✓ Contas a Pagar R$2.750.000,00 

✓ Créditos Fiscais e Tributários R$37.500,00 

✓ Empréstimos Bancários R$2.500.000,00 

✓ Estoques R$2.125.000,00 

✓ Reserva de Lucros R$25.000,00 
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✓ Reservas de Capital R$500.000,00 

 

Sabe-se que a relação de saldos não está completa e que o saldo da conta Capital Social não foi 

informado. 

 

Considerando-se apenas as informações apresentadas, os valores do Patrimônio Líquido e do 

Capital Social são, respectivamente: 

a) R$3.537.500,00 e R$3.012.500,00. 

b) R$3.537.500,00 e R$3.512.500,00. 

c) R$3.500.000,00 e R$3.475.000,00. 

d) R$3.500.000,00 e R$3.012.500,00. 

e) R$3.500.000,00 e R$2.975.000,00. 

 

22) Uma Sociedade Empresária apresentou, em 31.12.2020, os saldos, abaixo, extraídos do Balancete 

de Verificação. 

 

Contas       Saldos 

Banco Conta Movimento    R$ 40.000,00 

Estoque de Mercadorias    R$ 90.000,00 

Receita Bruta de Vendas    R$ 420.000,00 

Custo das Mercadorias Vendidas   R$ 170.000,00 

ICMS sobre Vendas    R$ 71.400,00 

PIS sobre Faturamento    R$ 6.930,00 

COFINS sobre Faturamento   R$ 31.920,00 

ICMS a Recuperar     R$ 20.000,00 

PIS a Recuperar     R$ 500,00 

COFINS a Recuperar    R$ 2.000,00 

Devolução de Vendas    R$ 10.000,00 

Duplicatas a Receber    R$ 86.500,00 

Duplicatas a Pagar     R$ 120.000,00 

Despesas com Salários    R$ 32.000,00 

Comissões de Vendedores   R$ 18.000,00 

Despesas de Juros     R$ 1.700,00 

Receitas de Juros     R$ 2.600,00 

Seguros Pagos Antecipadamente  R$ 4.650,00 

Imóveis de Uso     R$ 75.000,00 

Capital a Integralizar    R$ 10.000,00 
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Reserva de Lucros     R$ 30.000,00 

Capital Subscrito     R$ 98.000,00 

 

Com base nos dados apresentados e desconsiderando-se os tributos sobre o lucro, o Resultado 

Líquido do período é de: 

a) R$ 75.450,00. 

b) R$ 76.000,00. 

c) R$ 80.650,00. 

d) R$ 85.650,00 

e) R$ 90.650,00. 

 

23) Uma sociedade empresária apresentou as informações abaixo do mês de agosto de 2020. 

 

Receitas realizadas e não recebidas     R$150.000,00 

Despesas pagas antecipadamente e não incorridas   R$110.000,00 

Receitas realizadas e recebidas      R$220.000,00 

Despesas incorridas e não pagas     R$90.000,00 

Receitas recebidas antecipadamente e não realizadas R$130.000,00 

Despesas incorridas e pagas      R$85.000,00 

 

Utilizando o Princípio da Competência, o valor do resultado do período é um lucro de: 

a) R$155.000,00. 

b) R$195.000,00. 

c) R$315.000,00. 

d) R$325.000,00. 

e) R$ 340.000,00. 

 

24) Com relação à Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA, julgue os itens 

abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

I. A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL poderá ser incluída na 

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA, a qual é mais abrangente que a 

anterior. 

II. Quando a Entidade evidenciar o resultado e sua destinação nas Notas Explicativas, está 

desobrigada de publicar a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA. 

III. A Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA discriminará, entre outros, 

o saldo do início do período, as reversões de reservas de lucro e o lucro líquido do exercício. 

A sequência CORRETA é: 

a) F, F, V. 

b) F, V, F. 

c) V, F, V. 

d) V, V, F. 
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e) V, V, V 

 

25) Uma sociedade empresária foi constituída, em 31.10.2020, com capital de R$100.000,00, 

totalmente integralizado em moeda corrente nesta data. Nos meses de novembro e dezembro, 

foram realizadas as seguintes transações: 

 

Data Transação Valor 

10.11.2020 Aquisição de terreno à vista, para futura construção da sede própria. R$40.000,00 

19.12.2020 Aquisição de mercadoria para revenda com prazo de pagamento para 20 

dias. 

R$70.000,00 

20.12.2020 Venda de 60% das mercadorias adquiridas com prazo de recebimento 

de 15 dias. 

R$80.000,00 

 

Considerando que não haverá distribuição de lucros e nem incidência de impostos, após o 

registro das transações ocorridas, o total do Ativo Circulante, em 31.12.2020, é igual a: 

a) R$140.000,00. 

b) R$168.000,00. 

c) R$208.000,00. 

d) R$210.000,00. 

e) R$250.000,00. 

 

26) Um investidor está considerando duas alternativas de investimento. Para cada alternativa de 

investimento, há três resultados possíveis. O Valor Presente Líquido – VPL dos resultados e a 

respectiva probabilidade de ocorrência, para cada alternativa de investimento, são:  

 

 

Investimento A  

 

Investimento B  

Resultado  Valor presente  Probabilidade  Resultado  Valor presente  Probabilidade  

1  R$86.000,00  0,3  1  R$50.000,00  0,1  

2  R$160.000,00  0,4  2  R$170.000,00  0,3  

3  R$210.000,00  0,3  3  R$200.000,00  0,6  

 

Considerando o Valor Esperado dos dois investimentos, é CORRETO afirmar que o melhor 

investimento é o:  

a) Investimento A, cujo valor esperado é de R$152.000,00, superior ao valor esperado do 

Investimento B.  

b) Investimento A, cujo valor esperado é de R$456.000,00, superior ao valor esperado do 

Investimento B.  

c) Investimento B, cujo valor esperado é de R$176.000,00, superior ao valor esperado do 

Investimento A.  
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d) Investimento B, cujo valor esperado é de R$200.000,00, superior ao valor esperado do 

Investimento A.  

e) Nenhuma das alternativas. 

 

27) Uma Sociedade Empresária apresentou, em 31.12.2020, os seguintes saldos em suas contas de 

resultado, antes da apuração do resultado do período. 

 

Contas Saldos em 31.12.2020 

Custo das Mercadorias Vendidas R$ 154.575,00 

Despesas Administrativas R$ 86.121,00 

Despesas com Vendas R$ 77.288,00 

Despesas Financeiras R$ 15.458,00 

Perdas com Operações Descontinuadas R$ 48.581,00 

Receita Bruta de Vendas R$ 662.466,00 

Receitas Financeiras R$ 13.249,00 

Tributos sobre Vendas R$ 39.749,00 

Vendas Canceladas R$ 17.666,00 

 

De acordo com NBC TG 26 (R3) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, com base nos 

saldos apresentados e desconsiderando-se os aspectos tributários, é CORRETO afirmar que: 

a) O Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro é de R$ 287.067,00. 

b) O Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras é de R$ 605.051,00. 

c) O Lucro das Operações Continuadas é de R$ 236.277,00. 

d) O Lucro Bruto é de R$ 450.476,00. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

28) A Lei 11.638/07 introduziu a DFC (Demonstração de Fluxo de Caixa) como sendo uma 

demonstração obrigatória e permite que esta seja elaborada de acordo com quais métodos?  

a) orçado e projetado. 

b) diário e mensal. 

c) direto e Indireto. 

d) mensal e realizado. 

e) realizado e projetado. 

 

29) Uma Sociedade Empresária foi constituída, em 10.12.2020, com a subscrição de 200.000 ações 

pelo valor nominal de R$3,50 cada uma.  

Parte do Capital Subscrito foi integralizado, na mesma data, mediante 20% em dinheiro, 15% 

em mercadorias para revenda e 35% em veículos. 

Considerando-se apenas as informações apresentadas é CORRETO afirmar que: 

a) O Capital Integralizado é de R$210.000,00. 

b) O Capital Investido é de R$210.000,00. 
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c) O Passivo Exigível é de R$490.000,00. 

d) O Patrimônio Líquido é de R$490.000,00. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

30) Com base nas informações a seguir, elabore a Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido 

(DMPL), e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 

Patrimônio Líquido      31.12.2020 

Capital Social       R$ 230.000,00 

Reservas de Lucro       R$ 65.000,00 

Reserva Legal       R$ 10.000,00 

Reservas de Lucros para Expansão    R$ 30.000,00 

Reservas para Contingências     R$ 25.000,00 

Total do Patrimônio Líquido     R$ 295.000,00 

 

Informações adicionais: 

 

O lucro do Exercício foi de R$70.000,00. 

A Reserva Legal é de 5% do Lucro do Exercício. 

Houve reversão total das Reservas para Contingências por deixarem de existir as razões que 

justificaram a sua constituição. 

Foram constituídas Reservas de lucros para Expansão de R$50.000,00. 

 

O valor destinado para dividendos é de: 

a) R$ 41.500,00. 

b) R$ 45.000,00. 

c) R$ 66.500,00. 

d) R$ 80.500,00. 

e) R$ 91.500,00. 

 

31) Considere os saldos iniciais e os fatos ocorridos no Patrimônio Líquido de uma Companhia no 

ano de 2020: 

 

Saldo em 01.01.2020 

Capital Social         R$ 100.000,00 

Reservas de Lucros        R$ 15.000,00 

Lucros Acumulados        R$ 12.800,00 

 

Fatos ocorridos durante o ano de 2020 

Aumento de capital com reservas de lucros     R$ 10.000,00 

Aumento de capital com imóveis      R$ 34.000,00 
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Lucro do exercício        R$ 26.000,00 

Distribuição de dividendos retirados do lucro do exercício   R$ 15.000,00 

Destinação de parte do lucro para reservas     R$ 8.000,00 

 

O valor do Patrimônio Líquido, em 31.12.2020, é: 

a) R$ 172.800,00 

b) R$ 174.800,00 

c) R$ 182.800,00 

d) R$ 186.800,00 

e) R$ 190.800,00 

 

32) De acordo com o que estabelece a NBC TG 26 (R3) – Apresentação das Demonstrações 

Contábeis, julgue as afirmações abaixo sobre Notas Explicativas como Verdadeiras (V) ou Falsas 

(F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

I. Notas Explicativas contêm informação adicional em relação à apresentada nas demonstrações 

contábeis. As Notas Explicativas oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de 

itens divulgados nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos 

critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis. 

II. A entidade não pode retificar políticas contábeis inadequadas por meio da divulgação das 

políticas contábeis utilizadas ou por meio de Notas Explicativas ou qualquer outra divulgação 

explicativa. 

III. A entidade cujas Demonstrações Contábeis estão, na maior parte dos requisitos, em 

conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de 

Contabilidade deve declarar de forma explícita e sem reservas essa conformidade nas Notas 

Explicativas. Entende-se como atendida a maior parte dos requisitos quando setenta e cinco por 

cento das rubricas do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício estão de 

acordo com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de 

Contabilidade. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) F, F, V. 

b) F, V, F. 

c) V, F, V. 

d) V, V, F. 

e) V, V, V. 

 

33) Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes dados para a elaboração da Demonstração 

do Valor Adicionado em 2020: 

 

Valor bruto das vendas de mercadorias      R$ 110.000,00 

PIS sobre vendas         R$ 4.015,00 
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COFINS sobre vendas       R$ 8.360,00 

ICMS sobre vendas         R$ 19.800,00 

Valor líquido das vendas        R$ 77.825,00 

 

 

Valor bruto das compras de mercadorias     R$ 70.000,00 

PIS sobre compras a recuperar       R$ 2.555,00 

COFINS sobre compras a recuperar      R$ 5.320,00 

ICMS sobre compras a recuperar      R$ 12.600,00 

Valor líquido das compras        R$ 49.525,00 

 

Estoque Inicial de Mercadorias        0,00 

Estoque Final de Mercadorias        0,00 

 

Considerando-se que houve apenas esses saldos e movimentações, o Valor Adicionado Bruto, na 

Demonstração do Valor Adicionado, é igual a: 

a) R$ 28.300,00. 

b) R$ 40.000,00. 

c) R$ 70.000,00. 

d) R$ 90.000,00. 

e) R$ 110.000,00. 

 

34) O empresário X verifica que os gastos tributários estão apresentando crescimento e solicita ao 

contador que tente reduzir a sua carga tributária. 

 

Diante dessa situação, o contador poderá atender à solicitação do cliente através de:  

a) Elisão fiscal. 

b) Fraude fiscal. 

c) Evasão fiscal.  

d) Sonegação fiscal 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

35) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), elaborada pelo método direto, serão evidenciados 

como atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento, 

respectivamente: 

a) Pagamento de empréstimos, aquisição de imobilizado e aumento de capital com reservas de lucros. 

b) Pagamento de fornecedores, venda de imobilizado e aumento de capital em dinheiro. 

c) Recebimentos de clientes, transferência do saldo de conta corrente para aplicações de liquidez 

imediata e integralização de capital com terrenos. 
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d) Recebimentos por vendas de mercadorias à vista, compra de veículo financiado a longo prazo e 

venda de imóveis de uso. 

e) Aquisição de imobilizado, pagamento de empréstimos e aumento de capital com reservas de lucros. 

 

36) Leia as Demonstrações Contábeis da Cia. Inter: 

 

Cia. Inter  

Balanço Patrimonial – Exercício Findo em 31/12/X2 – Em R$ 

ATIVO 

             

X1                 X2  PASSIVO 

                 

X1                      X2  

Circulante   Circulante    

Disponível 6.850  7.000  Fornecedores 4.780  10.290  

Clientes 4.800  3.710  Dividendos a Pagar 1.300  520  

Estoques 7.460  5.800  IR/CSSL a Pagar 430.000  510  

Total do circulante 19.110  16.510  Total do Circulante 6.510  11.320  

        

Não circulante   Não Circulante    

Investimentos 10.200  15.000  Instituições Financeiras    

Imobilizado 17.200  21.500  Empréstimos 8.000  9,300  

Máquinas 20.000  25.300  Total do Não Circulante 8.000  9.300  

Deprec. Acumulada -2.800  -3.800  Patrimônio Líquido    

Intangível   10.000  Capital Social 30.000  40.000  

Total do não circulante 27.400  46.500  Reservas de Lucros 2.000  2.390  

      Total do PL 32.000  42.390  

Total do Ativo      46.510          63.010  Total do Passivo 46.510  63.010  

 

Cia. Inter 

Demonstração do Resultado do Exercício de X2 – Em R$ 

Receita Bruta de Vendas           21.000  

Impostos sobre Vendas (3.000) 

Receita Líquida de Vendas (18.000) 

CMV (15.900) 

Lucro Bruto             2.100  

Salários (1.200) 

Depreciação (1.000) 

Despesas Financeiras (800) 

Receita de Equivalência Patrimonial             2.200  

Lucro antes do IR/CSSL             1.300  

Provisão p/ IR/CSSL (390) 

Lucro Líquido do Exercício                910  
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Considerando-se que as despesas financeiras não foram pagas e que houve aumento de capital 

social de R$ 10.000,00, é CORRETO afirmar que a Cia. Inter: 

a) Distribuiu dividendos de R$ 520,00 

b) Obteve empréstimos bancários de R$ 9.300,00 

c) Realizou novos investimentos de R$ 4.800,00 

d) Recebeu de clientes R$ 21.000,00 

e) Teve sua folga financeira de curto prazo aumentada 

 

37) As restrições aos princípios (conhecidas também como convenções ou qualificações) representam 

o Complemento dos Postulados e Princípios, no sentido de delimitar-lhes conceitos, atribuições 

e direções para sedimentar toda a experiência e o bom senso da profissão no trato de problemas 

contábeis. A qualidade da informação contábil, que faz com que a informação represente 

adequadamente as transações e outros eventos que ela se propõe a representar, sendo necessário 

que essas transações e esses eventos sejam contabilizados e apresentados de acordo com a sua 

substância e realidade econômica, e não meramente sua forma legal é denominada: 

a) Integralidade. 

b) Confiabilidade. 

c) Tempestividade. 

d) Primazia da essência sobre a forma. 

e) Relevância. 

 

38) De acordo com a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – ESTRUTURA CONCEITUAL 

PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO CONTÁBIL-FINANCEIRO, os 

elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são 

os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. 

Considerando-se essa afirmativa, julgue os itens relativos aos ativos, passivos e ao patrimônio 

líquido como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA. 

I. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se 

espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. 

II. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação 

se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. 

III. Patrimônio Líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos 

os seus passivos. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) F, F, V. 

b) F, V, F. 

c) V, V, V. 

d) V, F, F. 

e) F, F, F. 
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39) Um ente público apresentou as seguintes informações no seu Balanço Orçamentário, referente 

ao exercício financeiro do ano X1: 

Previsão Inicial      R$ 10.200.000,00 

Previsão Atualizada      R$ 10.210.000,00 

Receita Realizada     R$ 10.100.000,00 

Dotação Inicial     R$ 10.200.000,00 

Dotação Atualizada     R$ 10.210.000,00 

Despesa Empenhada    R$ 10.150.000,00 

Despesa Liquidada     R$ 10.090.000,00 

Despesa Paga     R$ 10.000.000,00 

Saldo de Exercícios Anteriores   R$ 5.000.000,00 

 

Com base nessas informações, sabe-se que esse Balanço Orçamentário apresentará um superávit 

ou um déficit; no exercício financeiro de X1 é correto afirmar que foi apresentado um:  

a) Déficit de R$ 50.000,00. 

b) Déficit de R$ 110.000,00. 

c) Déficit de R$ 150.000,00. 

d) Superávit de R$ 10.000,00. 

e) Superávit de R$ 110.000,00. 

 

40) Analise os eventos descritos a seguir, em relação ao impacto líquido provocado no Ativo Total 

de uma sociedade empresária e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 

Evento  Descrição 

A  Aquisição de mercadorias à vista. 

B  Pagamento a fornecedor. 

C  Aquisição de veículo a prazo. 

D  Pagamento, em janeiro, do aluguel relativo ao mês de dezembro. 

E Depósito realizado com recursos da própria sociedade empresária, em sua conta 

corrente bancária. 

F  Registro de depreciação do veículo. 

G  Aumento de capital com incorporação de reservas de lucros. 

H  Venda de mercadoria a prazo, com lucro. 

 

Em relação ao impacto líquido provocado no Ativo Total, é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas os eventos A e G provocam um aumento no Ativo Total. 

b) Apenas os eventos B e F provocam uma redução no Ativo Total. 

c) Apenas os eventos C e H provocam um aumento no Ativo Total. 

d) Apenas os eventos D e E provocam uma redução no Ativo Total. 

e) Apenas os eventos F e G provocam uma redução no Ativo Total.  
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CADERNO DE QUESTÕES TIPO: C  
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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 40 (quarenta) 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) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

2) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 
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3) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

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) 

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  
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6) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma 

mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

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; 
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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. 

 

8) (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. 

 

9) (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.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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e) Sputnik-V.  

 

10) (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.  

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  
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e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  

c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 
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e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 
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17) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. Oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. Que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. Autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. Com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

20) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) legítima defesa 

b) igualdade jurídica 

c) soberania popular 

d) liberdade individual 

e) desigualdade social 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais, 

agregados de casos ou surtos, suspeitos ou confirmados, da lista de agravos relacionados na 

Portaria n.º 1.271, de 6 de junho de 2014, que deve ser feita às autoridades sanitárias por 

profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando à adoção das medidas de controle 

pertinentes. Considere os seguintes conceitos:  

1- Notificação compulsória imediata: notificação compulsória realizada imediatamente a partir 

do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de 

comunicação mais rápido disponível; 
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 2- Notificação compulsória semanal: notificação compulsória realizada em até 7 (sete) dias, a 

partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo. 

 3- Notificação compulsória negativa: comunicação semanal realizada por responsável pelo 

estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não 

foi identificada nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de 

Notificação Compulsória. 

 4- Agravo: qualquer dano à integridade física do indivíduo, provocado por circunstâncias 

nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões 

decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada. 

 

Sobre eles, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Somente os conceitos 2 e 3 estão corretos.  

b) Somente os conceitos 1, 2 e 3 estão corretos.  

c) Somente os conceitos 2, 3 e 4 estão corretos. 

d) Somente os conceitos 1, 2 e 4 estão corretos. 

e) Somente os conceitos 1 e 2 estão corretos.  

 

22) A Central de Material Esterilizado (CME) é uma unidade de apoio técnico dentro do 

estabelecimento de saúde destinada a receber material considerado sujo e contaminado, 

descontaminá-los, prepará-los e esterilizá-los, armazenando esses artigos para futura 

distribuição, contribuindo com a promoção da assistência à saúde dos indivíduos. Com as CME 

funcionando eficazmente, as taxas de mortalidade sedem infecções hospitalares caem e 

resultados positivos ficam bastante visíveis. Assinale a alternativa correta. 

a) Os testes físicos de Bowie e Dick são realizados a cada 48 horas no primeiro ciclo de esterilização 

em autoclave fria, indicando a eficácia do processo de esterilização por meio da mudança de sua 

coloração. 

b) A descontaminação consiste na remoção da sujividade visível orgânica e inorgânica mediante o 

uso da água, sabão e detergente neutro ou detergente enzimático em artigo e superfícies.  

c) A esterilização é o processo de destruição de todos os micro-organismos em sua forma vegetativa. 

Um artigo é considerado estéril quando a probabilidade de sobrevivência dos micro-organismos 

que o contaminavam é menor do que 1:1.000.000 

d) A limpeza é a remoção dos micro-organismos visualizados macroscopicamente e consiste na 

remoção mediante o uso de antissépticos e desinfetantes nas superfícies. 

e) De acordo com a RDC nº 50 a CME é uma área crítica por ser um ambiente onde existem riscos 

aumentados de transmissão de infecção. Responsável pelo processamento dos materiais, como 

instrumental e roupas cirúrgicas e a esterilização dos mesmos. 

 

23) São itens necessários à Estratégia Saúde da Família: 

I- Existência de equipe multiprofissional; 

II- Número suficiente de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para cobrir 100% da população 

cadastrada (máximo de 450 pessoas por ACS e de 8 ACS por equipe de Saúde da Família); 
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III- Equipe de Saúde da Família responsável por, no máximo, 4.000 pessoas. 

 

Estão CORRETAS as expressões apontadas na alternativa. 

a) I e II, somente. 

b) I e III, somente.  

c) II e III, somente.  

d) I, II, III.  

e) Somente a I está correta. 

 

24) Conforme disposto no artigo 7º da Lei Orgânica da Saúde n. 8.080/90, as ações e os serviços 

públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema 

Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 

Constituição Federal, obedecendo a determinados princípios. Sobre o assunto, analise os itens 

abaixo, identifique os que correspondam a essas diretrizes e assinale a alternativa correta. 

I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

II. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços curativos e individuais, padronizando a atenção de saúde independentemente dos níveis 

de complexidade do sistema. 

III. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

IV. Utilização de pretexto político e deliberado para o estabelecimento de prioridades, a alocação 

de recursos e a orientação programática. 

V. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de 

violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento 

psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. 

a) Somente os itens I, II e V estão corretos. 

b) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 

c) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 

d) Somente os itens I, III e V estão corretos. 

e) Somente os itens II, III e V estão corretos. 

 

25) O acidente vascular encefálico (AVE) consiste na perda súbita da função cerebral em 

decorrência da ruptura do aporte sanguíneo para uma região do cérebro. As lesões são 

provocadas por um enfarte devido à isquemia ou à hemorragia, resultante do comprometimento 

da função cerebral. Assinale, a seguir, as complicações mais comuns do AVE. 

a) Paraplegia, angina e anemia. 

b) Xantoma, hiperlipidemia e pneumonia aspirativa. 

c) Tromboembolismo venoso, uremia e diverticulose. 

d) Úlcera de decúbito, paraplegia e erupção cutânea. 

e) Pneumonia aspirativa, úlcera de decúbito e tromboembolismo venoso. 

 

26) O Sistema único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública 
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do mundo, composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a 

Constituição Federal. Cada ente tem suas corresponsabilidades. Analise as afirmativas abaixo. 

I. Cabe ao Ministério da Saúde formular, normatizar, fiscalizar, monitorar e avaliar políticas e 

ações. Em articulação com o Conselho Nacional de Saúde. 

II. A Comissão Intergestores Tripatide (CIT) é o foro de negociação e pactuação entre gestores 

federal, estadual e municipal, quanto aos aspectos operacionais do SUS. 

III. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto exclusivamente por profissionais de 

saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas 

de saúde. 

IV. A secretaria Municipal de Saúde (SMS) planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações 

e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e a esfera estadual para aprovar e 

implantar o plano municipal de saúde. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

d) As afirmativas I, II e III e IV estão corretas. 

e) Apenas a afirmativa II está correta. 

 

27) O sinal de Babinski é produzido passando-se cuidadosamente, na parte lateral do pé, um objeto 

de ponta arredondada e estendendo o estímulo discretamente para o aspecto medial através da 

área metatársica. A resposta positiva de Babinski, em adultos, é indicada por:  

a) Indiferente, não há resposta.  

b) Extensão dos dedos em leque indicando normalidade. 

c) Extensão dos dedos em leque indicando lesão neurológica.  

d) Flexão dos dedos do pé, curvando-se para baixo, indicando resposta normal.  

e) Flexão dos dedos do pé, curvando-se para baixo, indicando lesão neurológica. 

 

28) Analise as afirmativas abaixo, relacionadas ao Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, Resolução COFEN n. 311/2007, Capítulo V, que dispõe sobre infrações e 

penalidades, e assinale a alternativa correta. 

I. São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, deformidade permanente, 

perda ou inutilização de membro, sentido, função ou, ainda, dano moral irremediável em 

qualquer pessoa. 

II. Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e 

Regional de Enfermagem. 

III. A penalidade de suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem 

por período superior a 29 dias. 

IV. As penalidades de suspensão e de cassação do direito ao exercício profissional são da alçada 

do Conselho Federal de Enfermagem. 
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V. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos, do dano e de suas 

consequências. 

a) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

e) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.  

 

29) No Brasil, o trauma é a principal causa de morte do indivíduo jovem. Mais de 120.000 brasileiros 

morrem por ano em consequência de acidentes, e estima-se que 4 a 5 vítimas ficam com sequelas 

permanentes para cada óbito. Frente a essa realidade, é fundamental que se desenvolvam 

serviços de atendimento pré-hospitalar eficazes. No exame primário, procede-se à identificação 

e ao tratamento imediato das seguintes condições ameaçadoras de vida, EXCETO: 

a) Imobilização cervical. 

b) Controle da hemorragia.  

c) Avaliação do estado neurológico. 

d) Manutenção da via aérea e ventilação.  

e) Colocação de cateter de PIC (pressão intracraniana). 

 

30) O Processo de Enfermagem (PE) é um método utilizado para se implantar, na prática 

profissional, uma teoria de enfermagem. De acordo com a Resolução 358-2009,o PE deve ser 

realizado de modo deliberado e sistemático e organizado em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e decorrentes. Analise as afirmativas abaixo. 

I. A primeira etapa do Processo de Enfermagem consiste em Investigação (Anamnese e Exame 

Físico), cujo propósito é avaliar o estado de saúde da pessoa, identificar problemas e estabelecer 

relacionamento terapêutico. 

II. A segunda Etapa do Processo de Enfermagem é o Diagnóstico de Enfermagem definido como 

o julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais apresentadas por 

indivíduos, famílias e comunidades a problemas de saúde. 

III. A terceira etapa trata-se da Avaliação da Assistência de Enfermagem, onde ocorre a 

verificação de mudanças nas respostas do indivíduo, da família ou da comunidade em um dado 

momento para que haja a implementação da assistência. 

IV. A quinta etapa é a implementação da Assistência de Enfermagem, onde a equipe de 

enfermagem realiza o cuidado direta ou indiretamente, cumprindo e registrando a prescrição 

do enfermeiro. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II  estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III  estão corretas. 
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d) Apenas  as afirmativas III e IV estão corretas. 

e) Apenas a afirmativa I e IV estão corretas. 

 

31) Ao se observarem os aspectos epidemiológicos relacionados à hanseníase, algumas estratégias 

estão descritas. Uma delas deve ser organizada em todos os níveis e propiciar o acompanhamento 

rotineiro das principais ações para eliminação da hanseníase enquanto problema de saúde 

pública e sua sustentabilidade. Essa definição corresponde à: 

a) Definição de caso 

b) Descoberta de caso 

c) Notificação Compulsória 

d) Atualização de ações 

e) Vigilância Epidemiológica  

 

32) A prevenção primária dos transtornos mentais envolve a redução da incidência da doença na 

comunidade, alterando os fatores causadores que possam representar perigo. As atividades 

diretas dos cuidados de enfermagem nessa área incluem as seguintes ações, EXCETO 

a) Ensino sobre princípios de saúde mental. 

b) Atividades na comunidade, relacionadas à saúde mental. 

c) Trabalho com as famílias para o apoio aos seus membros. 

d) Efetivação de mudanças nas condições de vida, níveis de pobreza e educação. 

e) Oferta de opções de hospitalização parcial. 

 

33) As cirurgias são classicamente categorizadas segundo o seu potencial de contaminação, com o 

objetivo de estimar a probabilidade de ocorrência de Infecção do Sítio Cirúrgico no momento 

pós operatório. Dentre as alternativas, assinale a que representa maior risco de infecção do sítio 

cirúrgico.  

a) Cirurgia Aberta 

b) Cirurgia Limpa 

c) Cirurgia Potencialmente Contaminada 

d) Cirurgia Infectada 

e) Cirurgia por vídeo 

 

34) Constitui-se em um serviço de saúde mental aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde 

(SUS). É um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, 

psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifica a 

permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de 

vida. O serviço ao qual o enunciado se refere é 

a) A Residência Terapêutica. 

b) O Centro de Atenção Psicossocial. 

c) O Ambulatório de Saúde Mental. 

d) O Hospital Psiquiátrico. 
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e) O Centro de Convivência 

 

35) Histórico, diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, evolução e avaliação, são 

passos necessários para estabelecer: 

a) O processo de enfermagem 

b) A assistência de Enfermagem 

c) A teoria de enfermagem 

d) A bioética de enfermagem 

e) A visita domiciliar 

 

36) De acordo com os princípios fundamentais do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

analise as afirmativas abaixo. 

 I. O profissional de enfermagem atua prioritariamente na prevenção e promoção da saúde em 

consonância com os preceitos éticos e legais. 

 II. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, 

família e coletividade.  

III. A universalidade de acesso aos serviços de saúde é um princípio que deve ser defendido nas 

ações dos profissionais de enfermagem.  

Conforme análise, marque a alternativa correta.  

a) Somente a I está correta.  

b) Somente a II está correta. 

c) Somente a III está correta.  

d) Somente II e III estão corretas. 

e) I, II, III estão corretas 

 

37) Uma criança internada há um mês em uma enfermaria de um hospital de referência materno 

infantil adquiriu escabiose, manifestada por lesões disseminadas pelo corpo acompanhadas de 

prurido intenso. Neste caso, constitui um dos cuidados de enfermagem: 

a) Controlar rigorosamente a ingesta e excreta de líquidos. 

b) Aplicar banho de permanganato de potássio nas lesões. 

c) Tratar todas as famílias que estejam ou não com coceira. 

d) Trocar as roupas pessoais e de cama uma vez na semana. 

e) Expor ao sol travesseiros e cobertores. 

 

38) A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública 

devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante e que acomete, principalmente, a pele e 

os nervos periféricos. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que representa um sintoma 

que deve ser investigado pelo profissional de saúde ao receber um paciente com suspeita de 

hanseníase. 

a) Manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de 

sensibilidade. 
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b) Micose que evolui para manchas hipocrômicas, hipercrômicas ou eritematosas, com sensibilidade 

sempre normal.  

c) Hipomelanose caracterizada por uma área esbranquiçada (alba) com descamação, localizada na 

face, tronco e membros superiores, com sensibilidade preservada.  

d) Manchas acrômicas ocasionadas pela ausência completa de melanócitos e frequentemente 

associada com outras doenças clínicas. 

e) Lesões que tendem a confluir formando placas extensas com história clínica de ferimentos, 

cicatrizes superficiais e pruridos. 

 

39) Com relação à sonda nasogástrica, assinale a alternativa incorreta: 

a) O procedimento de passagem da sonda é estéril. 

b) A medida do tamanho da sonda nasogástrica a ser introduzida é obtida pela mediação da ponta do 

nariz, lóbulo da orelha até o processo xifoide. 

c) Na passagem da sonda nasogástrica, a luva a ser utilizada é de procedimento. 

d) A sondagem nasogástrica não é um procedimento estéril, mas é um procedimento limpo. 

e) Após injetar medicamentos é necessário lavar a sonda com água, para evitar obstrução da mesma. 

. 

40) 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 
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CARGO: ENFERMEIRO 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: C  

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 40 (quarenta) 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) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

2) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 
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3) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

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) 

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  
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6) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma 

mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

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; 
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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. 

 

8) (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. 

 

9) (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.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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e) Sputnik-V.  

 

10) (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.  

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  
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e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  

c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 
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e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 
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17) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. Oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. Que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. Autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. Com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

20) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) legítima defesa 

b) igualdade jurídica 

c) soberania popular 

d) liberdade individual 

e) desigualdade social 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21) De acordo com o Código Tributário do município de Nova Itaberaba, a obrigação tributária 

compreende as seguintes modalidades: 

I - Obrigação tributária principal; 

II – Obrigação tributária especial; 

III - Obrigação tributária acessória; 

IV – Obrigação tributária secundária. 

 

Está correto o que se a firma em: 

a) Somente I e II;  

b) Somente I e III; 

c) Somente II e IV; 
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d) Somente III e IV; 

e) Somente I, II e III.  

 

22) (2016. Objetiva Concursos - Adaptada)Segundo a Lei nº 8.137/90, constitui crime contra a ordem 

tributária, entre outros:  

I - Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra 

fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.  

II - Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou 

cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.  

III - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem 

sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.  

Estão CORRETOS:  

a) Somente os itens I e II.  

b) Somente os itens I e III. 

c) Somente os itens II e III.  

d) Somente o item III.  

e) Todos os itens. 

 

23) (2020- FEPESE- Adaptada)Assinale a alternativa correta de acordo com o procedimento 

administrativo previsto no Código Tributário do município de Nova Itaberaba.  

a) Os prazos fixados na legislação tributária serão contínuos, contados em dias úteis, excluindo-se na 

sua contagem o dia de início.  

b) A legislação tributária poderá fixar prazos em dias ou a data certa para o pagamento das obrigações 

tributárias.  

c) Os prazos fixados na legislação tributária terão início no primeiro dia subsequente ao que o 

contribuinte tiver ciência do ato administrativo praticado.  

d) O prazo final previsto na legislação tributária será transferido ou antecipado para o primeiro dia 

útil anterior ao fixado, quando o seu vencimento ocorrer em sábado, domingo ou feriado.  

e) A critério da autoridade tributária, os prazos fixados na legislação poderão ser renunciados, 

prorrogados, antecipados ou interrompidos. 

 

24) (2015-UEPB)A NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, 

trouxe um grande benefício aos trabalhadores da construção civil. Esta Norma 

Regulamentadora - NR estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de 

organização e tem como objetivos claros:  

a) A implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos 

apenas no meio ambiente. 

b) A implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas 

condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção.  

c) A implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança de leis trabalhistas 

para os funcionários da indústria da construção.  
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d) A implementação do controle, por parte dos empresários, das atividades dos funcionários da 

empresa.  

e) O fortalecimento da capacidade produtiva por parte do controle da poluição nos ambientes de 

trabalho. 

 

25) (2015-UEPB-Adaptada)Em um projeto arquitetônico que será apresentado à prefeitura para a 

liberação do Habite-se, é necessário que ele possua alguns desenhos básicos. Assinale a 

alternativa que apresenta corretamente os desenhos básicos necessários para que o proprietário 

dê entrada na prefeitura.  

a) Planta de Situação, Planta de locação, Planta alta, Planta de corte, Plantas em 3D.  

b) Planta de Situação, Planta de locação, Planta alta, Planta de corte, Planta de fachadas. 

c) Planta de Situação, Planta de locação, Planta baixa, Planta de corte, Planta de fachadas.  

d) Planta de Situação, Planta de áreas verdes, Planta alta, Planta de corte, Planta de fachadas.  

e) Planta de Atuação, Planta de locação, Planta baixa, Planta de corte, Planta de fachadas. 

  

26) (2016-Objetiva Concursos)De acordo com a Lei nº 5.172/66 - Código Tributário Nacional, via de 

regra, a instituição, majoração, redução ou extinção de tributos somente poderá ocorrer por: 

a) Lei.  

b) Decretos. 

c) Resoluções.  

d) Convenções internacionais. 

e) Ofícios.  

 

27) (2012- UPA) Nos termos do artigo 150 da Constituição Federal de 1988, sem prejuízo de outras 

garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, instituir impostos sobre:  

a) Atividades de bares e restaurantes.  

b) Atividades industriais.  

c) c)Templos de qualquer culto.  

d) Serviços de qualquer natureza ofertados por pessoas jurídicas de direito privado. 

e) Atividades comerciais.  

 

28) (2020-Alternative Concursos)De acordo com Código Tributário do Município de Nova Itaberaba 

(Lei nº 354, de 15 de dezembro de 1998), quanto ao crédito tributário, indique (V) para 

Verdadeiro e (F) para Falso, e em seguida indique a sequência correta:  

(___) O crédito tributário decorre da obrigação acessória e tem a mesma natureza desta. 

(___) As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as 

garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a 

obrigação tributária que lhe deu origem.  

(___) Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: a isenção e a anistia. 
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(___) A exclusão do crédito tributário dispensa o cumprimento das obrigações acessórias 

dependentes da obrigação principal.  

(___) Extinguem o crédito tributário: o pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a 

prescrição e a decadência, a conversão do depósito em renda, o pagamento antecipado e a 

homologação do lançamento, a consignação em pagamento, quando julgada procedente, a 

decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que 

não possa ser objeto de ação anulatória, e a decisão judicial passada em julgado.  

 

Indique a sequência CORRETA: 

a) V, F, V, V, F  

b) F, F, F, F, V  

c) F, V, F, F, V  

d) F, V, V, F, F  

e) V, V, F, V, F 

 

29) (2012-UPA) A instituição de impostos sobre produtos industrializados, sobre propriedade 

predial e territorial urbana e sobre a propriedade de veículos automotores, compete 

respectivamente: 

a) Aos Municípios, aos Estados e à União.  

b) À União, aos Municípios e aos Estados. 

c) À União, aos Estados e aos Municípios.  

d) Aos Estados, aos Municípios e à União. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

30) (2015-UEPB)Assinale a alternativa que indica o significado da sigla PCMAT:  

a) Programa de Características e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.  

b) Programa de Controle e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.  

c) Programa de Controle e Meio Ambiente de Trabalho nas Instituições de Construção. 

d) Programa de Controle do Ministério da Construção Civil.  

e) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

 

31) (2012-UPA) Segundo a Norma Técnica de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 9050), o bem 

público ou privado, de utilidade pública, destinado à prestação de serviços necessários ao 

funcionamento da cidade, implantado mediante autorização do poder público, em espaço 

público ou privado, é denominado de:  

a) Calçada rebaixada. 

b) Equipamento urbano.  

c) Espaço acessível.  

d) Linha guia. 

e) Marco municipal.  
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32) (2012-UPA)Nos termos do artigo 153 da Constituição Federal de 1988, a instituição do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) é de responsabilidade da União. Sobre o IPI é correto 

afirmar que ele:  

a) Incidirá sobre todo e qualquer produto industrializado, inclusive aqueles destinados ao exterior.  

b) Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao consumo interno. 

c) Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.  

d) Incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior, de forma diferenciada. 

e) Incidirá sobre todo e qualquer produto industrializado, exceto aqueles transportados entre estados 

do Brasil.  

 

33) (2012-UPA)De acordo com a Norma Técnica de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 9050), os 

pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que 

não provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê). 

De acordo com a mesma Norma, admite-se inclinação transversal da superfície até 2% para 

pisos internos e 3% para pisos externos e inclinação longitudinal máxima de:  

a) 20%  

b) 12%  

c) 5%  

d) 32% 

e) 8% 

 

34) (2020-FEPESE-Adaptada)De acordo com o Código Tributário do município de Nova Itaberaba, 

o termo de inscrição em dívida ativa deverá conter:  

1. O número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor 

da dívida.  

2. A data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa.  

3. O valor dos juros, dos encargos e do crédito tributário atualizado.  

4. O origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. 

 

Assinale a alternativa que indica todos os itens corretos.  

a) São corretos apenas os itens 1 e 3. 

b) São corretos apenas os itens 2 e 4. 

c) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.  

d) São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.  

e) São corretos os itens 1, 2, 3 e 4. 

 

35) (2012-UPA)Com a Constituição da República de 1988, a instituição do imposto sobre a 

transmissão de bens imóveis inter vivos passou a ser de inteira responsabilidade:  

a) Do município. 

b) Da União.  
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c) Do Legislativo Estadual.  

d) Do Estado. 

e) Da câmara de vereadores.  

 

36) (2020-FEPESE)De acordo com a Lei Estadual 7.721, de 1989, assinale a alternativa que indica 

corretamente o percentual que será distribuido, em partes iguais, a todos os Municípios 

catarinenses, do produto da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços.  

a) 10%  

b) 15%  

c) 25%  

d) 85%  

e) 90% 

 

37) (2012-UPA)Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada (CTN, art. 3º). De acordo com o artigo 145 da 

Constituição Federal de 1988, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

instituir os seguintes tributos:  

a) Impostos, taxas e contribuições de melhoria.  

b) Impostos, taxas e encargos trabalhistas.  

c) Impostos, taxas e multas.  

d) Impostos, aluguéis e contribuições de melhoria. 

e) Taxas, emolumentos e encargos trabalhistas.  

 

38) (2020-Alternative Concursos)Quanto ao Código de Edificações e Zoneamento Municipal de 

Nova Itaberaba (Lei nº 1194/2018 de 05 de junho de 2018) é incorreto afirmar que:  

a) Os pavimentos - elementos estruturais ou não, que separam horizontalmente os andares da 

edificação - de qualquer tipo, deverão obedecer os índices técnicos de resistência ao fogo, 

isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência e impermeabilidade, 

adequados as finalidades dos compartimentos.  

b) As valas e barrancos resultantes de escavações ou movimento de terra, com desnível superior a 

2,00m (dois metros), deverão ser escorados por tábuas, pranchas ou sistema similar e apoiados por 

elementos dispostos e dimensionados conforme exigir o desnível e a natureza do terreno, de acordo 

com as Normas Técnicas Oficiais.  

c) As paredes externas e as que separam unidades autônomas de uma edificação, deverão obedecer 

as Normas Técnicas sobre resistência ao fogo, isolamento térmico e isolamento acústico. Quanto 

a impermeabilidade, deverão ser no mínimo equivalentes a uma parede de alvenaria de blocos de 

barro maciço, revestida com argamassa de cal e areia.  

d) Os entrepisos das edificações serão incombustíveis tolerando-se entrepisos de madeira em 

edificações até 2 (dois) pavimentos, constituindo uma única moradia, exceto nos compartimentos 
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cujos pisos devam ser impermeabilizados, conforme Normas do Corpo de Bombeiros.  

e) As coberturas deverão ser completamente independentes das edificações vizinhas já existentes e 

sofrer interrupções na linha de divisa. 

 

39) (2020-FEPESE)É correto afirmar sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza: 

a) Ocorrerá o fato gerador do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza quando a exportação de 

serviço para o exterior não estiver submetida ao Imposto de Exportação.  

b) São imunes ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza os serviços públicos explorados 

economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço 

ou pedágio pelo usuário final do serviço.  

c) A denominação conferida ao serviço prestado é imprescindível para a ocorrência do fato gerador 

do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza.  

d) O fato gerador do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza é a prestação de serviços 

considerados como atividade preponderante do prestador.  

e) O Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza incide sobre o serviço proveniente do exterior ou 

cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 

 

40) (2020-Alternative Concursos)Assinale as afirmativas corretas quanto ao Código de Edificações 

e Zoneamento Municipal de Nova Itaberaba (Lei nº 1194/2018 de 05 de junho de 2018) e em 

seguida indique a alternativa correspondente:   

 

I. A instalação de vitrines e mostruários só será permitida quando não prejudicarem a ventilação 

e iluminação dos compartimentos aos quais estiverem integradas e não perturbarem a circulação 

do público.  

II. Os anúncios, letreiros ou painéis decorativos integrantes das edificações deverão obedecer 

além das exigências do Código de Posturas, o seguinte: Quando colocados em marquises, não 

prejudicar a iluminação ou ventilação dos compartimentos fronteiriços; Prejudicar a 

visibilidade pública; perturbar, quando luminoso, o sossego de prédios residenciais vizinhos; 

Não atentar contra a segurança pública; Não interferir com a sinalização do tráfego; Não 

interferir com a visão de monumentos históricos ou artísticos e locais de interesses paisagístico. 

III. Todas edificações, à exceção das residenciais unifamiliares e multifamiliares até 4 

pavimentos, deverão oferecer condições de acesso aos deficientes físicos, em cadeira de rodas ou 

com aparelhos ortopédicos. Em residência com apenas um dormitório, este não poderá possuir 

vão de iluminação e ventilação voltado para o lado sul, se esse for o único vão.  

IV. Em residência com apenas um dormitório, este não poderá possuir vão de iluminação e 

ventilação voltado para o lado sul, se esse for o único vão.  

V. Edificações nas quais se desenvolva mais de uma atividade, de uma ou mais categorias 

funcionais, deverão satisfazer os requisitos próprios de apenas uma atividade.  

 

Estão corretas as alternativas: 

a) I, II, e III. 
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b) IV e V apenas. 

c) I, III, IV e V.  

d) I, III, IV. 

e) I e III apenas. 
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CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS E OBRAS 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: C  

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 40 (quarenta) 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) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

2) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO C 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 

3) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

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) 

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  
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6) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma 

mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

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; 
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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. 

 

8) (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. 

 

9) (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.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/


ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO C 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 

e) Sputnik-V.  

 

10) (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.  

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  
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e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  

c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 
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e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO C 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 

17) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. Oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. Que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. Autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. Com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

20) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) legítima defesa 

b) igualdade jurídica 

c) soberania popular 

d) liberdade individual 

e) desigualdade social 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) A presença ou não da Incontinência Urinária (IU) após o tratamento cirúrgico do câncer de 

próstata vai depender do tipo da cirurgia, da idade do paciente e do estadiamento do tumor. 

Mesmo sendo considerada a fisioterapia a 1ª linha de tratamento para a IU, segundo a Sociedade 

Internacional de Continência (ICS), a avaliação minuciosa do paciente é de extrema importância 

para o sucesso do tratamento. Com relação à avaliação e tratamento fisioterapêutico, avalie as 

asserções a seguir. 

I. Além do exame físico dos músculos do assoalho pélvico, o exame Urodinâmico se faz 

necessário para confirmar ou não a hiperatividade do detrusor e/ou a deficiência 

esfincteriana da uretra, a fim de orientar a melhor conduta de tratamento. 
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II. Pacientes prostatectomizados que fizeram tratamento adjuvante com radioterapia, 

provavelmente apresentarão um quadro de IU mais severa, porém a utilização de 

eletrodos endoanais dependerá da sensibilidade do paciente. 

III. Em pacientes com estenose total da uretra, a fisioterapia não está indicada, devendo este 

paciente ser submetido à uma nova avaliação da equipe interdisciplinar. 

IV. No caso de uma IU de urgência poderiam ser utilizados a eletroestimulação endoanal com 

F = 30 Hz, os exercícios de Kegel e a eletroestimulação do nervo tibial posterior com F = 

10 Hz. 

Está correto apenas o se afirma em 

a) IV. 

b) II e IV. 

c) I, II e III. 

d) I, II e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

22) Um paciente de 60 anos, sexo masculino chega ao hospital com tosse produtiva e febre, é 

diagnosticado com pneumonia e internado para tratamento clínico. No 4º dia de internação, 

durante o atendimento, o fisioterapeuta encontra o paciente com rebaixamento do nível de 

consciência (Glasgow 12), taquipneico e hipotenso. A gasometria do paciente apresentou os 

seguintes parâmetros: pH=7,20; PCO2=35mmHg; HCO3=15mEq; BE=-9; PO2=65mmHg. Em 

relação à condição do paciente e à gasometria apresentada, avalie as afirmações abaixo. 

I. A gasometria evidencia uma alcalose metabólica, sendo compensada por uma acidose 

respiratória.  

II. O rebaixamento de nível de consciência, a taquipneia e a hipotensão são sinais, que segundo 

a escala do qSOFA, indicam a suspeita de sepse, a qual deve ser observada pelo 

fisioterapeuta, para posterior abertura de protocolo de sepse pelo médico assistente. 

III. A gasometria apresentada pelo paciente mostra uma acidose respiratória descompensada 

e uma hiperóxia.  

IV. A gasometria evidencia uma acidose metabólica e uma hipóxia leve.  

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) I, III e IV. 

c) I e IV. 

d) II e IV. 

e) III e IV. 

 

23) Paciente masculino, 63 anos, praticante de esporte amador em finais de semana, hipertenso 

crônico controlado, com sintomas de perda de capacidade e fadiga progressiva para exercícios 

vigorosos procurou serviço médico cardiologista que em sua avalição considerou a necessidade 

de exames complementares como ECG e ecocardiograma. Após o fechamento do diagnóstico 
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clínico de IC hipertrófica com distúrbio do tipo relaxamento reduzido (Concêntrica), este 

paciente foi encaminhado ao serviço de fisioterapia.  

 

Neste sentido, analise as alternativas abaixo: 

I. A exigência cardíaca para o exercício irá resultar em uma redução significativa do DC, 

considerando que há uma redução do VDF e possivelmente do VS, pode-se afirmar que a FC 

deverá ter uma redução abaixo das condições normais para a mesma intensidade de exercício, 

por vezes ficando abaixo da  FC de repouso estimada ou não sendo suficiente para garantir as 

demandas metabólicas e por este motivo a fadiga precoce é um marcador sintomatológico 

importante. 

II. Nestas condições sabe-se que exigência sistêmica e o aumento de força contrátil do 

coração promoverá uma maior Fej, porém esta condição não garante que o VS seja 

necessariamente suficiente. 

III. O exercício de alta intensidade e com recrutamento alternado de cargas, gerando 

constante adaptação da frequência cardíaca poderá trazer benefícios a este paciente, 

considerando este paciente necessita de fortalecimento do miocárdio para que sua função 

cardíaca seja melhorada. 

IV. A IC concêntrica tem por característica o aumento global do volume da câmara cardíaca 

esquerda associada ao aumento trófico da espessura da parede cardíaca, tendo como 

consequência compensatória o aumento da FC e pode ser considerada resultado crônico da HAS, 

que quando não tratada pode levar a progressão da doença e até a morte.  

V. Considerando a idade e hábitos de vida do paciente pode-se compreender que a causa do 

desenvolvimento desta condição de DCV pode estar associada ao aumento progressivo da RVP 

pela arteriosclerose, necessitando de maior esforço ventricular esquerdo. A fisioterapia tem por 

objetivo readaptar o sistema vascular quanto a motricidade dos vasos para melhor adequação 

da PAS aos esforços e diminuir assim a sobrecarga cardíaca. 

 

Considerando as alternativas supracitadas, é correto apenas o que se afirma em: 

a) I e III. 

b) II e V. 

c) II e IV. 

d) I, II e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

24) Acerca dos sintomas das disfunções urinárias nos pacientes neurológicos, assinale V (verdadeiro) 

ou F (falso). 

(      ) Os comprometimentos suprapontinos geralmente resultam em hipoatividade do detrusor 

e atividade normal ou aumentada do esfíncter uretral. 

(      ) A micção normal exige ação coordenada do SNC e do SNP, e a interrupção dessa ação por 

lesão ou doença pode levar à bexiga neurogênica. 

(      ) Os comprometimentos supra e infrassacrais podem ser opostos, sendo que, no primeiro, 
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normalmente há hiperatividade do detrusor e do esfíncter, enquanto, no segundo, há 

hipoatividade. 

(      ) A etiologia e a fisiopatologia subjacentes às disfunções neurogênicas do trato urinário 

inferior (TUI) são as principais responsáveis pelos diferentes perfis de risco para a deterioração 

do trato urinário superior (TUS) e TUI. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

a) F, V, V, F. 

b) F, V, V, V. 

c) V, F, V, F. 

d) F, F, F, F. 

e) V, V, V, V. 

 

25) A escoliose é uma alteração comum em crianças com paralisia cerebral, em alguns casos esta 

deformação se dá pela persistência de um reflexo que é testado virando a cabeça da criança para 

o lado, seus membros (superior e inferior) homolaterais se estendem e os contralaterais se fletem.  

 

O reflexo descrito acima é o: 

a) RTCS (reflexo tônico cervical simétrico). 

b) RTL (reflexo tônico labiríntico). 

c) RTCA (reflexo tônico cervical assimétrico). 

d) RM (reflexo de Moro). 

e) RB (reflexo de Babinski). 

 

26) A estimulação do nervo tibial posterior tem surgido na literatura como uma das formas 

inovadoras e eficazes para a bexiga hiperativa, tanto em pacientes neurológicos como em 

crianças. Referente ao tema, avalie as assertivas a seguir. 

I. O nervo tibial posterior é um nervo misto, contendo fibras motoras e sensoriais, saindo 

das raízes nervosas L4, L5, S1 a S3, compartilhando as mesmas raízes que inervam a 

bexiga. Consequentemente, a estimulação direta desse nervo deve inibir os aferentes S2-

S3, suprimindo a atividade da bexiga. 

II. O efeito da eletroestimulação transcutânea seria por meio do impulso elétrico gerado pela 

corrente que seria conduzido de forma retrógrada através do nervo tibial posterior até o 

plexo hipogástrico e, a partir deste até o detrusor, diminuindo suas contrações. 

III. A frequência miccional aumentada e a noctúria geralmente acompanham o sintoma de 

urgência e são definidos respectivamente como, a queixa de apresentar repetidas micções 

durante o dia e acordar à noite uma ou mais vezes para urinar. 

IV. A frequência considerada ideal é a de 10 Hz, com corrente bipolar e sua colocação com o 

eletrodo negativo sobre o maléolo medial e o positivo alguns centímetros para cima. 
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Está correto apenas o que afirma em: 

a) I. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

27) Com relação a impedância cutânea, os aparelhos de termoterapia são indicados usar em que 

momento da sessão fisioterápica? 

a) No término da sessão para promover relaxamento muscular. 

b) Junto de outros aparelhos para facilitar a passagem do calor. 

c) Se for o infravermelho poderá ser alternado com a crioterapia. 

d) Seja aparelho de calor superficial ou profundo é indicado antes dos outros aparelhos por reduzir 

a impedância cutânea. 

e) Se for um aparelho de calor profundo, poderá ser utilizado com uma toalha úmida para 

favorecer a penetração. 

 

28) Dentre as 15 especialidades da Fisioterapia, percebe-se que este profissional está inserido em 

todas as áreas da saúde e deve fazer parte das equipes multiprofissionais e, se possível, de forma 

interdisciplinar, atuando nas 3 formas de prevenção. Assinale a alternativa que corresponde, 

respectivamente, à 1ª especialidade e a última que foram reconhecidas pelo COFFITO. (1,0) 

a) Neurofuncional e Gerontologia. 

b) Traumato-ortopédica e Fisioterapia do Trabalho. 

c) Neurofuncional e Perícia Judicial. 

d) Traumato-ortopédica e Oncologia. 

e) Neurofuncional e Home Care. 

 

29) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) foi elaborada pelo 

Ministério da Saúde em 2004, e incorpora, em um enfoque de gênero, a integralidade e a 

promoção da saúde como princípios norteadores e busca consolidar os avanços no campo dos 

direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento 

reprodutivo, na atenção ao abortamento inseguro e aos casos de violência doméstica e sexual. 

Além disso, amplia as ações para grupos historicamente alijados das políticas públicas, nas suas 

especificidades e necessidades. Referente à esse programa governamental, não está inserido 

como objetivo: 

a) Promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao 

abortamento em condições inseguras, para mulheres e adolescentes. 

b) Promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual. 

c) Reduzir a morbimortalidade por câncer de mama e de útero na população feminina. 

d) Implantar e implementar a atenção à saúde nas mulheres no climatério, com enfoque na 

Incontinência Urinária. 
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e) Promover a atenção à saúde das mulheres negras, lésbicas, trabalhadoras do campo e de 

assentamentos. 

 

30) Em relação ao exame físico ortopédico e traumatológico, avalie as afirmações a seguir.  

I.        No exame da ADM, a mobilidade articular é examinada pelos movimentos 

artrocinemáticos, ou seja, movimentos que acontecem dentro da própria articulação. 

II.        No exame de função muscular ou teste muscular manual (TMM) examinam-se a força, 

resistência e flexibilidade musculares, com o paciente na posição anatômica. 

III. No exame neurológico são examinados os reflexos, as funções sensoriais (dermátomos) e 

motoras (miótomos). 

            Está correto apenas o que se afirma em  

a) III. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) I, II e III. 

 

31) O exame postural é fundamental dentro do exame clínico fisioterapêutico pois proporciona 

informações essenciais no processo diagnóstico. Não há consenso na literatura quanto ao melhor 

método de avaliação postural e de quais medidas são mais fidedignas, porém exige do 

profissional um olhar minucioso e atento às possíveis alterações. Referente aos joelhos, qual é a 

melhor posição para a avaliação de hiperextensão?  

a) Vista posterior. 

b) Vista anterior. 

c) Vista lateral. 

d) Durante a marcha. 

e) Vista anterior e posterior. 

 

32) Paciente I.A., 16 anos, com 26 semanas de gestação, com histórico de 1 aborto por violência 

sexual paterna, dirigiu-se à UBS para consulta pré-natal. Na avaliação a paciente relatou dor 

lombar diariamente, que piora com as atividades e por isso foi referenciada à fisioterapia. Nesta 

situação, o fisioterapeuta que atender a paciente deve ter como conduta imediata 

a) Utilizar o TENS e o IV na região dolorosa. 

b) Indicar alongamentos e exercícios aquáticos para alívio da dor lombar. 

c) Orientar a paciente a denunciar o abuso sexual e colocar bolsa quente na região lombar. 

d) Utilizar o IV para analgesia, orientar alongamentos da região pélvica e MMII e encaminhar 

para o grupo de gestantes da unidade. 

e) Reencaminhar ao médico para administração de analgésicos e posteriormente, iniciar com a 

fisioterapia. 
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33) Consta no Código de Ética de Deontologia da Fisioterapia (CEDF), no capítulo II (do exercício 

profissional), Artigo 7º, item VIII – “manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 

conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do 

pessoal sob sua direção”. Diante de um paciente, que lhe relata confidencialmente o que ocorreu 

com ele, para estar requerendo fisioterapia, pede para que esse fato não seja revelado a ninguém. 

Com base nos preceitos bioéticos e ética profissional, avalie as afirmações a seguir no que 

acredita ser seu dever manter sigilo absoluto sobre o assunto. 

I. Só seria permitido quebrar o sigilo se houvesse um imperativo categórico de consciência moral 

para fazê-lo, ou se as circunstâncias indicassem uma necessidade inevitável para tal. 

II. É dever absoluto manter o sigilo, pois a confidencialidade, o sigilo e a fidelidade devem ser 

mantidas no relacionamento fisioterapeuta – paciente. 

III. Não é dever absoluto, já que revelar essas informações a outras pessoas não irá alterar ou 

prejudicar o quadro de saúde do paciente. 

IV. Não é dever absoluto, pois as informações da saúde do paciente estão relatadas no 

prontuário, o qual outros profissionais de saúde podem ter acesso ao documento. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) III. 

b) I e II. 

c) III e IV. 

d) I, II e IV. 

e) I, III e IV. 

 

34) João, um jovem com 21 anos de idade, procurou o serviço de fisioterapia duas semanas após ter-

se submetido a uma cirurgia de substituição de ligamento cruzado anterior (LCA) por feixe de 

tendão patelar. Pelo fato de o joelho estar imobilizado por uma semana, o paciente apresentava 

redução importante da força muscular para flexão e extensão e encontrava-se com 33º de flexão 

de joelho. Além disso, faltavam apenas 3º para a extensão total dessa articulação. Considerando 

a abordagem terapêutica para o caso clínico acima descrito, assinale a opção que apresenta uma 

conduta inadequada.  

a) João precisa ser orientado a utilizar órtese bloqueadora em extensão, para aliviar os movimentos 

em flexão.  

b) Há necessidade de João ser orientado a realizar exercícios em cadeia cinética aberta, para se 

favorecer o estresse ligamentar, durante o período de quatro a seis semanas após a operação, e, 

com isso, estimular-se o reparo tendíneo.  

c) Durante as contrações isométricas em extensão ativa do joelho, o uso de um manguito de 

esfigmomanômetro colocado na região posterior do joelho de João proporcionará feedback 

importante.  

d) A estimulação elétrica é um recurso valioso para o caso de João, pois contribui para a facilitação 

precoce do recrutamento quadricipital e ajuda a promover maior mobilidade patelar e a prevenir a 

síndrome infrapatelar. 
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e) Os exercícios de cadeia cinética fechada permitem progressão do fortalecimento muscular, sem 

prejuízos do enxerto, graças às forças de compressão da articulação tibiofemoral e à co-contração 

de outros músculos que irão ajudar a controlar o movimento no quadril, no joelho e no tornozelo 

de João.  

 

35) O efeito piezoelétrico ou propriedade de piezoeletricidade, corresponde a qual aparelho de 

eletrotermofototerapia? 

a) TENS. 

b) Interferencial. 

c) Ultrassom. 

d) Laser. 

e) Ondas Curtas. 

 

36) A atenção fisioterapêutica no controle do linfedema secundário ao tratamento do câncer de 

mama deve seguir as normas de APS direcionadas a prevenção 1ª, 2ª e 3ª do Câncer. Julgue as 

afirmações a seguir, condizentes às condutas fisioterapêuticas relacionadas ao linfedema. 

I – Na prevenção 1ª, o objetivo principal é orientar quanto aos fatores de risco, como por 

exemplo: exposição ao sol, atividades repetitivas, com carga e aferição da PA no membro 

homolateral a cirurgia. 

II – O diagnóstico do linfedema requer uma correta anamnese e exame físico por parte do 

profissional fisioterapeuta na prevenção 2ª, sendo que relatos de sensação de peso ou de braço 

inchado, dor e sinais de inflamação/infecção devem ser valorizados, além da perimetria. 

III – Como condutas fisioterapêuticas para a prevenção 3ª do linfedema, está indicada a 

linfoterapia e o linfotaping, sendo que a escolha destas técnicas depende da fase na qual o 

linfedema se encontra. 

IV – No linfedema crônico deve ser orientado o uso da malha compressiva, sempre estimulando 

a realização de exercícios e cuidados com a pele, como forma de atenção 3ª. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I. 

b) II. 

c) I e III. 

d) I, II e III. 

e) I, II, III e IV. 

 

37) Os nervos cranianos contêm fibras sensitivas e/ou motoras que emergem dos forames ou fissuras 

cranianas. São em número de 12 pares, identificados de I a XII. O Nervo Facial (NC VII) possui 

importante função motora e sensitiva da face, assim como participa na inervação 

parassimpática. Entre outros sinais, uma lesão periférica próxima à origem desse nervo fará com 

que o paciente apresente quadro clínico de: 
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a) Paralisia motora dos músculos faciais das partes superiores e inferiores no lado ipsilateral da lesão 

e perda do paladar nos dois terços anteriores da língua; 

b) Paralisia motora dos músculos faciais da parte inferior do lado ipsilateral da lesão e incapacidade 

de olhar para baixo quando o olho é aduzido; 

c) Paralisia motora dos músculos faciais da parte superior do lado contralateral da lesão e perda da 

audição unilateral progressiva;  

d) Paralisia motora dos músculos faciais das partes superiores e inferiores no lado contralateral da 

lesão, acompanhada de ptose e pupila dilatada; 

e) Paralisia motora dos músculos faciais das partes superiores e inferiores no lado ipsilateral da lesão 

e disfagia. 

 

38) Em relação à Ventilação Mecânica Invasiva, avalie as afirmações abaixo. 

I- O disparo do ventilador marca o início da fase inspiratória, enquanto a ciclagem marca o final 

da fase inspiratória e início da fase expiratória.   

II- A PCV é um modo ventilatório ciclado à volume e a VCV é um modo ciclado à pressão, sendo 

que ambos são modos assisto/controlados. 

III- A PSV (Ventilação com Pressão de Suporte) é um modo ventilatório do tipo espontâneo, o 

qual pode ser utilizado durante o processo de desmame da ventilação mecânica. 

IV- A PEEP é a pressão positiva inspiratória, também conhecida como pressão de pico.   

V- Tempo inspiratório, relação I/E, frequência respiratória e fluxo são variáveis que estão 

diretamente relacionadas, onde o ajuste de uma, pode levar à alteração das outras.   

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) I, III e V. 

c) I, IV e V. 

d) I e III. 

e) III e V. 

 

39) Paciente feminina, 62 anos, histórico de oncológico, realizou quadrantectomia lateral à esquerda 

e linfadenectomia axilar total, realizou quimioterapia e radioterapia há 4 anos, e foi 

encaminhada ao serviço de fisioterapia para reabilitação. Ao diagnóstico cinético-funcional a 

paciente apresentou dor (EVA = 8) à palpação do complexo do ombro esquerdo e região de 

cervical com pontos de tensão (trigger points) em toda a sua extensão, limitação da amplitude de 

movimento (ADM) e de força muscular diminuta, principalmente para os movimentos de 

abdução e flexão do membro e linfedema grau II segundo Foldi, na extensão do membro 

homolateral à cirurgia. Diante do exposto, analise as afirmações a seguir de acordo com os 

objetivos e condutas do tratamento fisioterapêutico. 

I- Para diminuição do quadro álgico estão indicados a utilização da TENS convencional e o Laser 

904nm. 
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II- Com o objetivo de diminuir o linfedema é recomendado o uso do Laser 660 nm, pontual, e a     

linfoterapia.  

III- Tanto para ganho de ADM e força muscular a cinesioterapia está indicada, assim com a 

drenagem linfática manual para redução do linfedema. 

IV- O uso do linfotaping é contra-indicado pois não há evidencias de sua aplicabilidade e os 

resultados apresentados até o momento mostram exposição de risco ao paciente. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I e III. 

b) I, II e III. 

c) I, II e IV. 

d) I, III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

40) No ciclo da marcha normal, conforme ilustrado abaixo: 

 

 
a) O músculo glúteo máximo exerce importante papel na fase de impulsão da marcha devido à sua 

função extensora de quadril e de alinhamento coxofemoral.  

b) O pico de contração do glúteo médio, que está em sincronia com os músculos vasto medial, vasto 

intermédio, vasto lateral e glúteo máximo, impede o abaixamento da pelve oposta.  

c) O grupo flexo-extensor de joelho atua em sinergismo de co-contração durante toda a fase de 

balanço para evitar uma extensão abrupta do joelho causada pela inércia.  

d) Os músculos adutores do quadril apresentam um pico de atividade de contração durante a fase final 

de balanço, alinhando a projeção do segmento.  

e) Os músculos eretores espinhais apresentam pico de atividade de contração durante toda a fase de 

balanço, mantendo o controle pélvico e suas oscilações nas diversas fases da marcha. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: C  

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 40 (quarenta) 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) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

2) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 
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3) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

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) 

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  
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6) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma 

mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

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; 
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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. 

 

8) (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. 

 

9) (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.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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e) Sputnik-V.  

 

10) (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.  

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO C 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  

c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 
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e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 
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17) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. Oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. Que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. Autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. Com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

20) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) legítima defesa 

b) igualdade jurídica 

c) soberania popular 

d) liberdade individual 

e) desigualdade social 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) Levando em consideração a Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, que “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”, assinale a 

alternativa correta. 

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

sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de 

saúde nos níveis correspondentes, convocada exclusivamente pelo Poder Executivo. 

b) O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 
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formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente. 

c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Congresso Nacional e pela Câmara 

de Vereadores, respectivamente. 

d) Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, 

remanejando, entre si, parcelas de recursos oriundos para cobertura das ações e serviços de saúde 

a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 

e) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos 

demais segmentos e, nas Conferências de Saúde, 90% dos participantes devem ser usuários do 

Sistema Único de Saúde. 

 

22) De acordo com a Portaria n° 2.436, de 21 de setembro de 2017, que “aprova a Política Nacional 

de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”, é incorreto afirmar que: 

a) Compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da Atenção 

Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades 

estabelecidas. 

b) É responsabilidade do município organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, 

instituindo e garantindo os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pontos 

de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, 

técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado. 

c) É responsabilidade do Ministério da Saúde garantir recursos materiais, equipamentos e insumos 

suficientes para o funcionamento das UBS e equipes, para a execução do conjunto de ações 

propostas. 

d) São responsabilidades comuns a todas as esferas de governo assegurar ao usuário o acesso 

universal, equânime e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, além de outras atribuições 

que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores. 

e) É responsabilidade da União apoiar a articulação de instituições, em parceria com as Secretarias 

de Saúde Municipais, Estaduais e do Distrito Federal, para formação e garantia de educação 

permanente e continuada para os profissionais de saúde da Atenção Básica, de acordo com as 

necessidades locais. 

 

23) Leia os casos hipotéticos abaixo descritos e assinale a alternativa que correlaciona, 

erroneamente, a situação apresentada com o princípio do SUS, de acordo com a Lei 8080/1990.  

a) João, médico da UBS Flor Azul, atende D. Maria (65 anos); a paciente apresenta obesidade grau 

I, foi submetida a procedimento cirúrgico para prótese total de joelho há 20 dias (devido à 

gonartrose) e nunca realizou mamografia. Como conduta, o médico encaminha D. Maria para 

fisioterapia, orienta sobre alimentação adequada e perda de peso e, também, solicita mamografia – 

Esse é um exemplo de “integralidade”. 

b) O Oeste Catarinense possui população de cerca de 325 mil pessoas e, dessas, cerca de 200 mil 
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habitantes pertencem a um único município. Como forma de melhorar a organização e atendimento 

à população daquela região, os gestores municipais se reuniram e definiram a organização da 

realidade em “regiões de saúde”, estabelecendo que os procedimentos mais especializados (atenção 

terciária) seriam disponibilizados no município de maior porte – Esse é um exemplo de 

“descentralização”. 

c) Marínez, 45 anos, venezuelano (residente no Brasil há 03 meses), procura atendimento na UBS em 

posse unicamente da “Carteira de identidade de Estrangeiro”, com queixa de náuseas e vômitos 

associado a diarreia que iniciaram há 02 dias (mais de 10 episódios). Após acolhimento pela equipe 

de enfermagem, o paciente foi atendido pelo médico da Unidade – Esse é um exemplo de 

“universalização”. 

d) Na cidade de Luz da Serra existia uma demanda reprimida de cerca de 200 pessoas para realização 

de cirurgia de catarata, com tempo médio de 3 anos em fila de espera entre a primeira consulta e o 

procedimento cirúrgico. Tendo em vista que a pactuação municipal com a região de saúde/SISREG 

ofertava apenas 03 procedimentos/mês, o Conselho Municipal de Saúde aprovou a contratação 

excepcional de serviços médicos e hospitalares do hospital filantrópico da cidade, com recursos 

oriundos do Fundo Municipal de Saúde, a fim de realização “Mutirão de Cirurgias de Catarata” – 

Esse é um exemplo de “complementariedade”. 

e) João, 50 anos, há 03 dias sofreu queda de mesmo nível com trauma em Membro Superior Direito, 

procurou hospital, foi medicado e avaliado por ortopedista, que forneceu AIH e encaminhou para 

cirurgia urgente devido à fratura em úmero, sendo classificado no SISREG como “amarelo”. 

Maria, 60 anos, está há 07 meses aguardando tratamento cirúrgico devido à Síndrome do Manguito 

Rotador, classificada no SISREG como “verde” – O fato de João ser atendido primeiro que Maria 

é um exemplo de “equidade”. 

 

24) São atributos da Atenção Básica, exceto: 

a) Responsabilidade. 

b) Coordenação do cuidado. 

c) Longitudinalidade. 

d) Integralidade. 

e) Primeiro contato. 

 

25) Levando em consideração a Portaria n° 1061 de 18 de maio de 2020, assinale a alternativa que 

contém alguma doença que não faz parte da Lista Nacional de Notificação Compulsória. 

a) Doença de Chagas crônica, Hantavirose e Hepatites virais. 

b) Leishmaniose tegumentar, Leptospirose e Raiva humana. 

c) Difteria, Acidente por animal peçonhento e Febre amarela. 

d) Hanseníase, Caxumba e Tuberculose. 

e) Doença aguda pelo vírus Zika, Malária na região Amazônica e SARS-CoV. 

 

26) Sobre os níveis de prevenção de doenças, assinale a alternativa incorreta. 

a) Vacinar-se contra a COVID-19 é um exemplo de prevenção primária. 
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b) A reabilitação motora após um acidente vascular encefálico é um exemplo de prevenção terciária. 

c) Realizar coleta de citopatológico de colo uterino em mulher sexualmente ativa com 26 anos é um 

exemplo de prevenção secundária. 

d) Basear as condutas médicas em evidências científicas fortes e, com isso, desprescrever 

medicamentos desnecessários em idosos, evitando a polifarmácia, é um exemplo de prevenção 

quaternária. 

e) Praticar atividade física regularmente (cerca de 30 minutos/dia, 5 vezes na semana) é um exemplo 

de prevenção secundária. 

 

27) Com relação ao tratamento medicamentoso da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), assinale 

a alternativa correta. 

a) A associação de betabloqueadores aos bloqueadores dos canais de cálcio não di-hidropiridínicos 

deve ser evitada, devido ao aumento dos efeitos inotrópico e cronotrópico negativos. 

b) Paciente previamente hígido, mas com diagnóstico recente de HAS e que foi instituído tratamento 

inicial com Losartana 50mg/dia pode apresentar tosse seca como efeito colateral da medicação. 

c) Uma das condutas medicamentosas iniciais mais preconizadas na prática clínica para o tratamento 

da HAS é a prescrição de hidroclorotiazida com metoprolol. 

d) De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, homem de 58 anos com histórico 

de diabetes mellitus II e Doença Renal Crônica estágio G3b (KDIGO), diagnosticado há 10 dias 

com HAS estágio I tem indicação de tratamento inicial com Enalapril em dose plena, além das 

mudanças de estilo de vida. 

e) Angioedema é um efeito colateral comum dos medicamentos anti-hipertensivos pertencentes à 

classe dos bloqueadores do canal de cálcio, como anlodipino. 

 

28) De acordo com o Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 2018, 

modificada pelas Resoluções nº 2.222/2018 e 2.226/2019. 2019) é vedado ao médico: 

a) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física ou 

emocional, podendo receber financeiramente ao ser chamado para preencher Declaração de Óbito. 

b) Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, 

ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal. 

c) Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu 

bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo, exceto no caso de o paciente estar 

acompanhado por um familiar, situação na qual o médico deverá levar em consideração a decisão 

conjunta do paciente e acompanhante. 

d) Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo 

justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente. Esta obrigação não se aplica nas 

situações que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. 

e) Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde; 

entretanto é responsabilidade do paciente a comunicação dos fatos aos empregadores responsáveis. 

 

29) Considerando a alta prevalência de patologias relacionadas à Saúde Mental e sendo a Unidade 
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Básica de Saúde como a porta de entrada preferencial do usuário ao Sistema Único de Saúde, 

assinale a alternativa correta. 

a) O transtorno depressivo persistente (distímico) é marcado por uma depressão grave, de início 

agudo e intensidade duradoura, geralmente relacionado a pacientes com histórico de perdas súbitas. 

b) Alucinações, ideias persecutórias, ilusões e comportamento bizarro são sintomas negativos da 

esquizofrenia. 

c) O quadro de amnésia retrógrada e anterógrada com confabulação e alucinação é bastante 

característico da demência de Korsakoff (causada pela deficiência de vitamina B1) que tem como 

etiologia principal o alcoolismo. 

d) O uso de Cannabis (substância psicoativa da maconha) prejudica a atenção, concentração, memória 

episódica, aprendizagem associativa e coordenação motora dose-dependente. No longo prazo está 

associada ao desenvolvimento de Transtorno Bipolar (principalmente se uso crônico durante a 

adolescência). 

e) De acordo com o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, o uso de medicamentos para 

cessar o fumo tem um papel bem definido, mesmo que isoladamente. Para definir qual a medicação 

inicial, deve-se submeter o paciente com histórico de grande carga tabágica ao Teste de 

Fagerström. 

 

30) Com relação ao tratamento farmacológico das Dislipidemias, de acordo com a Atualização da 

Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2017, assinale a alternativa 

correta. 

a) A decisão para o início da terapia medicamentosa das dislipidemias independe do Risco 

cardiovascular do paciente e do tipo de dislipidemia presente. 

b) A redução do LDL-c varia entre as estatinas, e esta diferença está fundamentalmente relacionada 

à dose plena do fármaco de escolha. 

c) A avaliação basal das enzimas hepáticas (ALT e AST) deve ser realizada antes do início da terapia 

com estatina. Durante o tratamento, deve-se avaliar a função hepática semestralmente devido ao 

risco de hepatotoxicidade. 

d) A ezetimiba isolada constitui opção terapêutica em pacientes que apresentam intolerância às 

estatina e deve, exclusivamente, ser empregada na dose única de 10mg/dia, administrada sempre à 

noite (após o jantar). 

e) Os medicamentos hipolipemiantes costumam ser divididos nos que agem predominantemente nas 

taxas séricas de colesterol e naqueles que agem predominantemente nas taxas de triglicerídeos. 

 

31) Sobre os métodos contraceptivos, assinale a alternativa incorreta. 

a) DIU hormonal pode ser prescrito para adolescente de 17 anos com vida sexual ativa e que deseja 

manter a ovulação (mesmo que de forma inconstante). 

b) DIU de cobre está indicado para mulher com histórico de carcinoma ductal invasor de mama, com 

receptores negativos para estrogênio e progesterona + status HER-2 negativo. 

c) Implante subcutâneo é um método composto apenas de progesterona, tem duração de 03 anos e 

leva à anovulação. 
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d) A inserção de DIU está contraindicada em mulheres com HIV positivo. 

e) História pessoal de trombose (atual ou prévia) é uma contraindicação ao uso de contraceptivo 

combinado (categoria 4 dos “Critérios Médicos de Elegibilidade da Organização Mundial da 

Saúde”). 

 

32) Mulher, 35 anos, relata corrimento vaginal amarelado e fétido, em aspecto de “leite 

condensado”. Realizado exame a fresco na UBS que evidenciou, na citologia, número elevado de 

células-alvo. O tratamento de escolha é: 

a) Fluconazol oral dose única. 

b) Metronidazol oral por 07 dias. 

c) Azitromicina oral por 05 dias. 

d) Ceftriaxone intramuscular por 03 dias. 

e) Nistatina intravaginal por 14 noites. 

 

33) Com relação ao tratamento medicamentoso da Diabetes Mellitus II (DM2), assinale a alternativa 

correta. 

a) Metformina é uma biguanida que pode ocasionar discreto ganho de peso. 

b) Glimepirida e Glibenclamida são exemplos de sulfonilureias que podem ocasionar redução de 

peso. 

c) Paciente com obesidade grau II e hipertenso com HbA1c = 8% tem indicação de iniciar tratamento 

com insulina regular. 

d) Acarbose é um fármaco análago de GLP-1 que atua no pâncreas aumentando a biodisponibilização 

de insulina. 

e) Paciente com Doença Renal Crônica estágio V tem contraindicação formal ao uso de metformina. 

 

34) Primigesta, com IG = 12 semanas, comparece para a primeira consulta de pré-natal na UBS e, 

dentre as recomendações essenciais a serem dadas à paciente, uma delas diz respeito à 

importância da vacinação. Assinale a alternativa abaixo que contem vacinas recomendadas para 

essa gestante durante a gestação. 

a) Influenza, febre amarela e tríplice viral. 

b) COVID-19, influenza e tríplice viral. 

c) Hepatite B, influenza e febre amarela. 

d) Hepatite B, dTpa e tríplice viral. 

e) Influenza, hepatite B e dTpa. 

 

35) Lactente, 18 meses de vida, é trazido à UBS por quadro de imobilidade do cotovelo direito 

(dolorosa). Na anamnese, ficou esclarecido que a dor seguiu-se à criança ter sido levantada pelo 

antebraço direito. Dessa forma, a hipótese diagnóstica mais provável é: 

a) Fratura de cotovelo. 

b) Fratura de antebraço. 

c) Pronação dolorosa da cabeça do rádio. 
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d) Sinovite articular. 

e) Ruptura do ligamento anular. 

 

36) João, 11 meses de idade, previamente hígido, é levado à UBS devido ao quadro de febre alta 

(39,2°C) iniciada há 03 dias, de forma abrupta, associada com tosse, coriza e diarreia aquosa (3 

episódios/dia, sem sangue, muco ou pus). A mãe informa que a febre foi controlada com uso de 

dipirona sob demanda, fez lavagem nasal e ofertou soro caseiro para a criança; porém, ficou 

preocupada pois, após a febre ceder, percebeu exantema maculopapular discreto em face, 

pescoço e tronco. No exame físico, notou-se pápulas eritematosas no palato mole e discreto 

aumento dos linfonodos cervicais. Assinale a alternativa que contém a hipótese diagnóstica mais 

provável. 

a) Varicela. 

b) Escarlatina. 

c) Sarampo. 

d) Exantema súbito. 

e) Exantema alérgico. 

 

37) Josefina, 35 anos, inicialmente encaminhada ao Ambulatório de Ginecologia Clínica por 

alteração em citopatológico de colo uterino, volta à UBS com contrarreferência do ginecologista 

informando que a paciente realizou biópsia de colo uterino com resultado de “Lesão de Alto 

Grau” e deve ser inserida no SISREG para realização de procedimento e seguimento do caso na 

atenção terciária. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que contém a possível conduta 

sugerida pelo ginecologista assistente. 

a) Conização. 

b) Colposcopia. 

c) Histerectomia. 

d) Histeroscopia. 

e) Radioterapia. 

 

38) Carlos, 28 anos, procura atendimento na UBS com queixa de dor lombar em flanco direito há 

cerca de 40 minutos, de forte intensidade, em cólica e com irradiação para testículo direito, com 

náuseas e 3 episódios de vômitos, sem outras queixas. Nega febre, nega alimentação diferenciada, 

nega alterações em urina ou fezes. Nega uso de medicamentos contínuos, comorbidades ou 

alergias a medicamentos. Após analgesia EV e hidratação, referiu melhora do quadro e recebeu 

alta com sintomáticos e solicitação de exames complementares. Após 15 dias, Carlos retorna com 

TC abdome total evidenciando calcificação no interior (terço inferior) do ureter direito, de 3 

mm, sem dilatação pielocalicial e com cisto renal simples à esquerda (Bosniak I); além de parcial 

de urina presença de oxalato de cálcio e > 100 hemácias/campo, sem outras alterações. Levando 

em consideração a principal hipótese diagnóstica, qual a conduta médica indicada? 

a) Terapia medicamentosa expulsiva, além de orientação sobre o aumento da ingesta hídrica e 

diminuição da ingesta de proteína animal. 
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b) Encaminhar ao urologista para litotripsia. 

c) Prescrever tamsulosina + antibioticoterapia profilática por 15 dias. 

d) Antibioticoterapia profilática + nefrostomia percutânea. 

e) Encaminhar ao serviço de urgência para passagem de duplo-J. 

 

39) Recém-nascido (RN) a termo, de parto vaginal, com peso ao nascimento de 3.200g é trazido pelos 

pais para consulta de puericultura aos sete dias de vida. O peso atual da criança é de 2.600g, está 

em aleitamento materno exclusivo e a mãe relata dor extrema ao amamentar. Com base nas 

informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 

a) A perda de peso do paciente indica que o leite está fraco, sendo imprescindível a prescrição de 

Fórmula Infantil de partida e encaminhamento para consulta com pediatra. 

b) A perda de peso do paciente e a mastalgia relatada pela lactante são sinais sugestivos de má pega 

do RN. Está indicado orientar a mãe sobre a técnica adequada e manutenção do aleitamento em 

livre demanda. 

c) Apesar da mastalgia durante o aleitamento, é importante salientar a mãe sobre a importância do 

aleitamento materno exclusivo por, no mínimo, até os 04 meses de idade (quando termina a licença-

maternidade da mulher). 

d) A perda de peso da criança não é algo que deva preocupar o médico, já que é fisiológico nos 

primeiros dias de vida uma perda ponderal de até 20% do peso ao nascer. 

e) A mastalgia relatada pela lactente é uma indicação de antibioticoterapia (cefalexina 500mg 6/6h 

por 7 dias) devido ao possível quadro de mastite associado. 

 

40) Roberto, 40 anos, vem à UBS por apresentar febre de 38,9°C há 03 dias, com tosse não produtiva, 

cansaço e alteração do olfato, com dispneia progressiva no último dia. Nega comorbidades ou 

uso de medicamentos contínuos, reside sozinho e, por estar trabalhando em home-office, informa 

que não achou necessário vacinar-se para COVID-19 no momento. Relata que há 01 semana teve 

contato próximo, na fila do banco (menos de 02 metros de distância), com amigo que está em 

isolamento domiciliar por suspeita de COVID-19 (aguardando resultado de teste). No exame 

físico apresenta-se em bom estado geral, mucosas úmidas e coradas, lúcido, anictérico, orientado 

e hidratado. Oroscopia com leve hiperemia de orofaringe, sem linfonodomegalia cervical. 

Ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. Abdome sem alterações, panturrilhas livres e com 

extremidades quentes e bem perfundidas. TAx = 38,2°C, FC = 92 bpm, FR 17 irpm, SatO2 95% 

em ar ambiente, HGT 80 mg/dL e PA 110 x 80 mmHg. Assinale a alternativa que melhor 

descreve a conduta médica a ser tomada. 

a) Realizar teste rápido sorológico na UBS (IgG e IgM) e encaminhar o paciente para TC de tórax no 

PA. 

b) Prescrever sintomáticos + antibioticoterapia de amplo espectro, solicitar TC de tórax para 

realização ambulatorial e realizar teste rápido sorológico com 12 dias do início dos sintomas.  

c) Prescrever sintomáticos, isolar o paciente e solicitar RT-PCR em amostra de secreção coletada 

para swab nasofaríngeo para pesquisa de Sars-Cov-2, sem necessidade de atendimento hospitalar 

neste momento. 
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d) Tranquilizar o paciente informando que o mesmo não tem alterações em exame físico que 

justifiquem uso de medicação no momento e, já que ele reside sozinho, deve apenas permanecer 

em isolamento domiciliar por 14 dias, sem necessidade de testagem para COVID-19. 

e) Prescrever sintomáticos, solicitar TC de tórax ambulatorial e cultura viral de aspirado da secreção 

nasofaríngea e encaminhá-lo imediatamente para a sala de vacinas a fim de atualizar o calendário 

vacinal (abordagem oportunística). 
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CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: C  

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 40 (quarenta) 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) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

2) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 
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3) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

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) 

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  
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6) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma 

mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

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; 
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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. 

 

8) (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. 

 

9) (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.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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e) Sputnik-V.  

 

10) (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.  

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  
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e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  

c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 
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e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO C 

CARGO: NUTRICIONISTA 

 

17) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. Oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. Que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. Autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. Com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

20) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) legítima defesa 

b) igualdade jurídica 

c) soberania popular 

d) liberdade individual 

e) desigualdade social 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21) O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de 

educação alimentar e nutricional a estudantes da educação básica pública. Quem é o responsável 

pelo controle social do PNAE? 

a) Secretaria de Educação 

b) Conselho de Alimentação Escolar 

c) Escola 

d) Associação de Pais e Mestres 

e) Ministério Público Federal 

 

22) As fibras são classificadas em solúveis e insolúveis, sendo as fibras: 
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I. Solúveis importantes na função do controle glicêmico, especialmente as pectinas e as beta 

glucanas; 

II. Insolúveis apresentam importante papel na fisiologia intestinal; 

III. Recomendadas para ingestão diária de 20-35g; 

IV. Facilmente encontradas em alimentos de origem vegetal, como hortaliças, frutas e cereais 

integrais, e também, presentes em tecidos animais, mesmo em reduzidas quantidades. 

Está CORRETA a alternativa: 

a) I, III e IV apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I, II e III, apenas. 

d) II e IV, apenas. 

e) I e II, apenas. 

 

23) A promoção da saúde escolar pode ocorrer no ambiente da sala de aula e em outros espaços da 

escola e da comunidade. Por isso, ao verificar o baixo consumo de hortaliças entre os seus alunos, 

uma escola desenvolveu um programa de educação nutricional, que incluía a implantação de 

uma horta escolar cultivada por educadores e alunos na própria escola. 

Uma justificativa pedagógica plausível para a inserção dessa atividade, que objetiva a melhoria 

dos hábitos alimentares dos alunos, é: 

a) A inclusão de conteúdos relacionados à produção de alimentos em larga escala na disciplina de 

ciências. 

b) O fortalecimento do vínculo aluno-professor na realização de um trabalho coletivo que permita 

experiência lúdica. 

c) A capacitação das merendeiras na montagem de cardápios conforme a disponibilidade de 

hortaliças. 

d) O aumento da oferta de alimentos para as famílias das crianças, uma vez que a horta pode ser 

reproduzida nos domicílios. 

e) O despertar, nos alunos, da necessidade de mudança no comportamento alimentar pela atividade 

prática vivenciada. 

 

24) O Código de Ética e Conduta do Nutricionista é um instrumento delineador da atuação 

profissional. A legislação em vigor que versa sobre tal importante documento e o ano de sua 

última atualização são, respectivamente 

a) Resolução CFN n° 599/2018 

b) Resolução CFN n° 334/2017 

c) Resolução CFN n° 541/2016 

d) Lei n° 6.583/2019 

e) Decreto n° 84.444/2019. 

 

25) Um cozinheiro começou a tossir muito e espirrar. Ao se apresentar ao nutricionista da unidade 

escolar, foi adequadamente orientado – conforme recomendado pelo RDC n° 216 de 15 de 
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setembro de 2004, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação – a 

a) Se afastar das atividades de preparação de alimentos enquanto persistirem os sintomas. 

b) Utilizar máscara nasobucal para o preparo de alimentos a serem consumidos crus. 

c) Prestar serviço no setor de preparo de alimentos forneados. 

d) Não falar ou tossir sobre os alimentos durante o preparo. 

e) Prestar serviço no setor de porcionamento de saladas. 

 

26) O Guia Alimentar para a População Brasileira (2014) apresenta obstáculos para uma 

alimentação saudável. Alimentos ultraprocessados encontrados em toda parte e com fácil acesso, 

acompanhados de propagandas, descontos e promoções caracterizam o seguinte: 

a) Informação de fontes confiáveis. 

b) Custo da alimentação saudável. 

c) Tempo dedicado à alimentação. 

d) Publicidade maciça e sedutora. 

e) Oferta variada e vasta. 

 

27) Um nutricionista responsável pela alimentação escolar de uma escola municipal, que fornece 

uma refeição diária para crianças em período parcial, considerou a recomendação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013) e elaborou 

cardápios de modo a oferecer no máximo, per capita, a seguinte quantidade de sódio 

a) 200mg 

b) 400mg 

c) 800mg 

d) 900mg 

e) 1000mg 

 

28) Com a Lei n° 11.947, de 16/6/2009, um percentual do valor repassado pelo Programa Nacional 

de Alimentação Escolar – PNAE deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura 

familiar, medida que estimula o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades. Esse 

percentual é de: 

a) 10% 

b) 15% 

c) 20% 

d) 25% 

e) 30% 

 

29) Para que a maior parte dos alimentos possa ser consumida, é necessário que ela seja submetida 

ao processo de cocção. Dentre os principais objetivos da cocção dos alimentos tem-se: 

a) Diminuição do valor nutritivo 

b) Aumento da palatabilidade 
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c) Diminuição da palatabilidade 

d) Diminuição da digestibilidade 

e) Aumento dos fatores antinutricionais 

 

30) Em uma unidade de alimentação e nutrição, o dimensionamento de equipamentos e instalações 

interferem diretamente na produção. 

Com relação à armazenagem refrigerada de gêneros perecíveis, assinale a afirmativa correta. 

a) Deve ter duas câmaras: uma para carnes e outra laticínios. 

b) Deve ter, no mínimo, duas câmaras: uma para carnes e outra para laticínios. 

c) Deve ter três câmaras: uma para carnes, outra para hortifruti e ainda outra para laticínios. 

d) Deve ter uma câmara para carnes e uma antecâmara para hortifruti. 

e) Deve ter uma câmara independente para carnes. 

 

31) Sobre o atendimento da alimentação escolar, analise os itens abaixo: 

I. A responsabilidade técnica pela alimentação escolar nos Estados, no Distrito Federal, nos 

Municípios e nas escolas federais caberá ao diretor da escola. 

II. Para os alunos que necessitem de atenção nutricional individualizada, em virtude de 

estado ou condição de saúde específica, será elaborado cardápio especial com base em 

recomendações médicas e nutricionais, avaliação nutricional e demandas nutricionais 

diferenciadas. 

III. O cardápio deverá ser elaborado com a utilização de gêneros alimentícios básicos, 

respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição 

alimentar da localidade. 

 

Está (ão) CORRETO (S): 

a) Todos os itens. 

b) Somente os itens I e II. 

c) Somente os itens I e III. 

d) Somente os itens II e III. 

e) Nenhum dos itens. 

 

32) Há diferença entre intolerância e alergia alimentar? 

a) Não, ambas as condições levam à reação adversa ao alimento e desencadeiam respostas similares. 

b) Sim, uma vez que a intolerância alimentar é uma reação adversa aos alimentos, mas que não 

envolve o sistema imunológico. 

c) Sim, uma vez que a intolerância é uma reação adversa aos alimentos que envolve mecanismos 

imunológicos. 

d) Não, as duas condições são consideradas hipersensibilidades mediadas pela imunoglobulina E 

(IgE). 

e) Não, sendo que os alimentos que são mais comumente relacionados com alergia e intolerância são: 

leite, ovo, trigo, frutos do mar e alguns vegetais. 
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33) Sobre vitaminas, é correto afirmar que: 

a) As lipossolúveis são conduzidas via circulação sistêmica para serem absorvidas. 

b) As condições de transporte e estocagem não influenciam na presença das vitaminas nos alimentos. 

c) As hidrossolúveis estão presentes somente em fontes alimentares vegetais. 

d) As principais propriedades das vitaminas envolvem as funções de coenzima e antioxidante. 

e) No estágio preliminar de deficiência das vitaminas já aparecem sintomas clínicos não específicos. 

 

34) Avalie as asserções a seguir: 

A análise microbiológica de alimentos realizada em UANs tem, isoladamente, eficácia limitada 

para a garantia da qualidade do alimento porque a segurança dos alimentos é garantida 

principalmente pelo controle de sua origem e de seu processo e pela aplicação de boas práticas 

de higiene durante a produção, o processamento, a manipulação, a distribuição, o 

armazenamento, a comercialização, a preparação e o uso, em combinação com a aplicação do 

sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC). 

 

A respeito dessas assertivas, assinale a opção correta: 

a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 

b) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da 

primeira 

c) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas. 

d) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa. 

e) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira. 

 

35) Sobre as condições higiênico-sanitária durante o preparo dos alimentos, conforme a RDC nº 

216/2004, avalie as afirmativas a seguir: 

I. Para a conservação a quente, os alimentos devem ser submetidos à temperatura superior a 60° 

C por, no máximo, três horas. 

II. Para conservação sob refrigeração ou congelamento, os alimentos devem ser previamente 

submetidos ao processo de resfriamento. 

III. A temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60° C a 10°C em até duas horas. 

IV. O prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração, à 

temperatura de 4°C ou inferior, deve ser de 7 (sete) dias. 

V. Caso o alimento preparado seja armazenado sob refrigeração ou congelamento, deve-se 

identificá-lo, no mínimo, com as seguintes informações: designação, data de preparo e prazo de 

validade. 

 

Das afirmativas acima, estão corretas apenas: 

a) I, III e V 

b) I, II e III 

c) II, III, IV e V 
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d) II, III e V 

e) I e V 

 

36) Considere a assertiva: “Os carboidratos são importantes fontes de energia para o indivíduo, mas 

para serem absorvidos necessitam ser hidrolisados pela enzima salivar em açúcar simples” 

(KRAUSER: Alimentos, nutrição e dietética). Com base na informação, pode-se afirmar que os 

carboidratos resultantes dessa quebra são: 

a) Glicose e glicose 

b) Glicose e maltose 

c) Glicose e frutose 

d) Glicose e galactose 

e) Dextrina e maltose 

 

37) “Um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, e 

multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares 

saudáveis, cuja prática deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores 

e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, considerando todas 

as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem 

o comportamento alimentar”, define-se: 

a) Segurança alimentar e nutricional 

b) Política pública de garantia nutricional 

c) Educação alimentar e nutricional. 

d) Direito humanos à alimentação e à nutrição. 

e) Sustentabilidade social, ambiental e econômica. 

 

38) Salmonella são bactérias gram-negativas encontradas em ovos mal cozidos, em todos os 

alimentos de origem animal e em vegetais contaminados por fezes. De 12 a 72h após o consumo 

do alimento contaminado, este pode causar diarreia, cólicas, dores abdominais e febre. 

Quando a diarreia for severa, a hospitalização e o uso de antibióticos podem ser necessários. 

Considerando essas informações, algumas medidas são importantes para prevenir a 

contaminação. Marque a opção INCORRETA. 

a) Ovos e carnes devem ser consumidos sempre cozidos ou fritos. O cozimento total dos ovos destrói 

as bactérias, uma vez que ovos com gema mole e clara crua são de alto risco para se adquirir a 

doença. 

b) Os ovos devem ser sempre armazenados dentro da geladeira e em embalagens tampadas para evitar 

a multiplicação das bactérias. Não devem ser guardadas na porta, pois podem quebrar com 

facilidade e contaminar outros alimentos. 

c) Higienize vegetais, deixando-os mergulhados em um litro de água com hipoclorito de sódio ou 5 

colheres de sopa de água sanitária. 

d) Ingerir leite pasteurizado ou fervido ao invés de leite cru. 

e) Utensílios de cozinha usados na preparação de carnes cruas devem ser bem lavados e não devem 
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entrar em contato com alimentos já prontos. 

 

39) A lactose consiste no principal dissacarídeo encontrado no leite de mamíferos. Para sua digestão, 

é necessária a atuação da enzima lactase, presente na borda da escova do _______. No processo, 

a lactase quebra as ligações que unem a glicose e a _______, liberando esses monossacarídeos 

para serem absorvidos pelo intestino. Os termos hipolactasia, má absorção à lactose e 

intolerância à lactose dizem respeito a diferentes situações. Hipolactasia refere-se à diminuição 

da atividade da lactase. A má absorção à lactose é a dificuldade em digerir tal ________. Já a 

intolerância à lactose ocorre quando a má digestão de lactose produz sinais e sintomas clínicos 

como distensão abdominal, _______, cólicas e diarreia. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

a) Estômago – sacarose – dissacarídeo – gases 

b) Antro – lactose – polissacarídeo – febre 

c) Intestino delgado – galactose – dissacarídeo – flatulência 

d) Duodeno – maltose – monossacarídeo – visão turva 

e) Esôfago – galactose – polissacarídeo – cefaleia 

 

40) De acordo com o Código de Ética do Nutricionista, marque a alternativa CORRETA. 

a) O nutricionista pode utilizar-se de instituição ou de bem público para executar serviços 

provenientes de demandas de instituição ou de interesse privado, desde que tenha autorização 

registrada pelo órgão competente. 

b) É direito do nutricionista alterar a conduta profissional determinada por outro nutricionista, caso 

tal medida seja necessária para benefício de indivíduos, coletividades ou serviços, registrando as 

alterações e justificativas de acordo com as normas da instituição, e sempre que possível informar 

ao responsável pela conduta. 

c) Orientação nutricional e acompanhamento não podem ser realizados de forma não presencial. 

d) Caso o nutricionista seja contratado por uma empresa ou indústria para desempenhar a função de 

divulgação de serviços ou produtos de uma única marca, empresa ou indústria, esta deve ser voltada 

a profissionais que prescrevem ou comercializem os produtos e aos demais públicos. 

e) É vedado, ao nutricionista, prestar serviços profissionais gratuitos com fins sociais e humanos. 
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CARGO: NUTRICIONISTA 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: C  

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 40 (quarenta) 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) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

2) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 
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3) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

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) 

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  
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6) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma 

mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

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; 
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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. 

 

8) (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. 

 

9) (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.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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e) Sputnik-V.  

 

10) (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.  

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO C 

CARGO: ODONTÓLOGO 

 

e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  

c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 
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e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 
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17) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. Oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. Que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. Autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. Com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

20) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) legítima defesa 

b) igualdade jurídica 

c) soberania popular 

d) liberdade individual 

e) desigualdade social 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) No capítulo sobre a saúde, presente na Constituição Federal de 1988, está descrito que: 

a) A assistência à saúde não é livre a iniciativa privada em todo o território brasileiro. 

b) Como o SUS está estratificado em níveis de atenção, sendo executados pela federação, estados e 

municípios, ele não constitui um sistema único, mas complexos mini sistemas geridos pelos 

Secretários Municipais e Estaduais de Saúde.  

c) Cada estado poderá criar e desenvolver as diretrizes do SUS em seu território, preservando a 

caracteristica interfederativa do Brasil. 

d) As ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. 
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e) A prevenção não faz parte do principio da integralidade, uma vez que este principio fala sobre a 

atenção a saúde do individuo.  

 

22) Um dos meios de prevenção à lesões de cárie dental é o uso de dentifrícios fluoretados. No 

entanto, a sua manipulação deve respeitar princípios químicos específicos, entre eles a 

compatibilidade entre o flúor e o agente abrasivo presente no creme dental. Dentre os agentes 

abrasivos abaixo, assinale a alternativa que apresenta um que seja compatível com o flúor.  

a) Sarcosinato de sódio 

b) Laurilsulfato de sódio 

c) Silicato de Zircônio 

d) Propilenoglicol canforado  

e) Sulfato de sódio  

 

23) A maxila humana é anatomicamente dividida em 5 partes, sendo um corpo e quatro processos. 

Qual a denominação dos processos da maxila? 

a) Alveolar, frontal, palatino e zigomático. 

b) Alveolar, palatino, ptérigóideo, temporal. 

c) Frontal, palatino, pterigóideo e temporal. 

d) Frontal, pterigóideo, zigomático e alveolar. 

e) Dentóide, frontal, alveolar e nasal. 

 

24) Uma das conquistas da população brasileira na promulgação da Constituição Federal de 1988 

foi a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. No entanto a sua 

regulamentação não foi imediata. A participação social no SUS foi regulamentada: 

a) Em 1996, pelas Normas Operacionais Básicas de 1996 - NOB 1996 

b) Em 1993, junto a criação do Programa de Saúde da Família. 

c) Em 1990, pela Lei 8.080/90 

d) Em 1990, pela Lei 8.142/90 

e) Em 2001, pela Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS/2001 

 

25) Quando do tratamento de infecções odontogênicas, utilizamos uma substância que possui ótima 

ação contra microorganismos anaeróbios e que comumente associamos à penicilina. Qual é essa 

substância? 

a) Gentamicina 

b) Amoxicilina 

c) Eritromicina 

d) Ácido Clavulânico 

e) Metronidazol 

 

26) O controle químico da placa bacteriana realizado com bochechos de digluconato de clorexidina, 

para ser efetivo e evitar agressões aos tecidos bucais deve ser prescrito em uma concentração de: 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO C 

CARGO: ODONTÓLOGO 

 

a) 0,02 % 

b) 0,05 % 

c) 0,12 % 

d) 0,2 % 

e) 1,0 % 

 

27) A Lei 8.080/1990, conhecida nacionalmente como Lei orgânica do Sistema Único de Saúde , 

determina a competência da direção das três esferas de governo. Segundo a lei 8.080/1990, é de 

competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde, exceto: 

a) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

b) Desenhar e gerenciar as redes de atenção regionalizadas. 

c) Gerir e executar serviços públicos de saúde. 

d) Planejar ações e serviços de saúde. 

e) Gerir os recursos e executar os serviços públicos de saúde.  

 

28) Uma das etapas cruciais da confecção de próteses totais é o ajuste do plano de cera. A porção 

oclusão do plano de cera ficará paralela ao plano: 

a) Sagital 

b) Medial 

c) De Frankfort 

d) De Camper 

e) Oclusal 

 

29) Dentre as ações citadas abaixo, assinale a forma mais adequada para que a equipe de saúde da 

família faça a avaliação do impacto das ações desenvolvidas junto a comunidade?: 

a) Análise dos indicadores de saúde da comunidade. 

b) Redução das ações ajuizadas pelo Ministério Público em desfavor do Fundo Municipal de Saúde. 

c) Grau de satisfação dos representantes da câmara legislativa municipal. 

d) Diminuição no número de referenciamentos. 

e) Diminuição das reclamações dos usuários na unidade de saúde. 

 

30) Uma das atribuições do Cirurgião-Dentista é a realização de levantamentos epidemiológicos. O 

índice preconizado pela OMS para a avaliação da prevalência e severidade da fluorose dental é 

o: 

a) Indice CPO-D 

b) Indice ceo-d 

c) Indice de Dean 

d) Indice CPOS 

e) Indice de Concentração de Fluoretos na Água (CFA) 

 

31) São técnicas de escovação conhecidas na literatura, exceto: 
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a) Técnica de Charters 

b) Técnica de Fones 

c) Técnica de Stielman 

d) Técnica de Bass 

e) Técnica de Gram 

 

32) Quanto ao  tratamento de lesões cariosas cavitadas, em qual nível de prevenção está situada a 

realização de uma restauração de resina composta? 

a) 1º Nível 

b) 2º Nível 

c) 3º Nível 

d) 4º Nível 

e) Nenhum, pois não se trata de uma ação de prevenção, mas apenas curativa.  

 

33) A Constituição Federal de 1988 determinou dentro do Sistema Único de Saúde, existiriam órgãos 

colegiados de controle e fiscalização com a participação da sociedade. Posteriormente 

regulamentados os Conselhos Estaduais de Saúde têm representação dos seguintes seguimentos: 

a) Gestor Estadual de Saúde, membros do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, 

representantes dos Hospitais públicos estaduais e prefeitos. 

b) Representantes da Secretaria Estadual de Saúde, Representantes do Poder legislativo estadual e 

representantes dos Hospitais estaduais. 

c) Representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais da saúde e usuários. 

d) Usuários, Representantes de associações de bairros, Profissionais da saúde e representantes de 

ONGs. 

e) Orgãos que representem a sociedade civil, orgão de classe (CRM, CRO, COREN…) e hospitais 

publicos.  

 

34) Junto a Política Nacional em Saúde Bucal vigente em nosso país no ano de 2020, estava disposto 

um instrumento de apoio a integralidade a atenção a saúde bucal da população brasileira, o 

Laboratório Regional de Prótese Dentária. Sobre esta importante ação assinale a alternativa 

correta: 

a) O Laboratório Regional de Prótese Dentária esta previsto para municipios com mais de 50.000 

habitantes ou grupos de municipios que juntos tenham mais de 50.000 habitantes. 

b) O financiamento do Laboratório Regional de Prótese Dentária será realizado pelos estados. 

c) O Laboratório Regional de Prótese Dentária deve ser constituído exclusivamente como serviço 

público montado pelo município, tendo a contratação de equipe sendo feita por meio de concurso 

público. 

d) É previsto que a parte laboratorial possa ser realizada pela iniciativa privada contratada por meio 

de licitação publica. 

e) O município que realizar credenciamento ao programa dos Laboratórios Regionais de Prótese 

Dentária deverá ter obrigatoriamente um especialista em prótese dentária na equipe.  
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35) Com relação ao prontuário do paciente, documento crucial na relação profissional e paciente. 

Sua posse é do: 

a) Profissional, com guarda do paciente. 

b) Profissional, que também possui sua guarda. 

c) Paciente, com guarda do profissional. 

d) Paciente, que também possui sua guarda. 

e) Profissional, com a guarda compartilhada com outros profissionais. 

 

36) Qual o exame radiográfico ideal para a analise da integridade da margem gengival, da altura da 

crista alveolar e para a localização de cálculos? 

a) Radiografia Panorâmica 

b) Radiografia Interproximal 

c) Pantografia 

d) Radiografia Oclusal 

e) Radiografia Periapical  

 

37) A leitura de exames complementares é uma das habilidades que se espera de um cirurgião-

dentista. Ao analisar os exames laboratoriais de um paciente com hemofilia encontraremos  as 

seguintes características quanto ao tempo de coagulação, tempo de sangramento e prova do laço, 

respectivamente.  

a) Anormal, normal e positiva. 

b) Anormal, normal e negativa. 

c) Normal, prolongado e negativa. 

d) Normal, prolongado e positiva. 

e) Normal, normal e positiva. 

 

38) Intercorrências podem ocorrer no dia a dia clínico do Cirurgião-Dentista. Qual a complicação 

que irá se desenvolver se eu equivocadamente injetar solução anestésica dentro da cápsula da 

parótida? 

a) Parestesia 

b) Hematoma 

c) Trismo 

d) Lesão de tecidos moles 

e) Paralisia do Nervo Facial  

 

39) Um paciente de 27 anos e 4 meses, sistemicamente saudável, pesando 70kg chega a Unidade 

Básica de Saúde para realizar uma exodontia. Segundo a bibliografia recomendada (Peterson et 

al. 2005), qual a quantidade máxima de tubetes anestésicos de lidocaína a 2% com adrenalina 

1:100.000 podem ser administradas com segurança na anestesia local deste paciente? 

a) 10 tubetes 

b) 7 tubetes 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO C 

CARGO: ODONTÓLOGO 

 

c) 12 tubetes 

d) 3 tubetes 

e) 15 tubetes 

 

40) Quando mensuramos a quantidade de lesões de cárie de um grupo de escolares de 12 anos em 

um dado momento, estamos determinando a/o: 

a) Prevalência 

b) Risco de adoecer 

c) Incidência 

d) Concentração da doença 

e) Coeficiente de proteção 
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CARGO: ODONTÓLOGO 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: C  

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 40 (quarenta) 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) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

2) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 
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3) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

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) 

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  
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6) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma 

mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

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; 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO C 

CARGO: PSICÓLOGO 

 

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. 

 

8) (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. 

 

9) (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.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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e) Sputnik-V.  

 

10) (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.  

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  
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e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  

c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 
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e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 
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17) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. Oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. Que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. Autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. Com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

20) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) legítima defesa 

b) igualdade jurídica 

c) soberania popular 

d) liberdade individual 

e) desigualdade social 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) Sobre a Lei nº 8.080/1990, à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: 

I. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, 

devendo obrigatoriamente a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios.  

II. Participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo 

sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana.  

III. Coordenar e participar da execução das ações de vigilância epidemiológica.  
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IV. Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira 

do SUS em todo o Território Nacional em cooperação técnica com os Estados, Municípios e 

Distrito Federal.  

 

Estão CORRETOS:  

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente o item II 

c) Somente os itens I e III.  

d) Somente os itens II, III e IV.  

e) Todos os itens. 

 

22) Em casos de falta de defesa, proteção e desenvolvimento da criança e do adolescente, algumas 

instituições são acionadas para garantia de direitos. Sobre as instituições acionadas, assinale a 

alternativa correta. 

a) Apenas Conselho de Direitos e Conselho Tutelar 

b) Conselho de Direitos, Conselho Tutelar, Ministério Público e Juizado da Infância e Juventude 

c) Apenas Conselho Tutelar 

d) Apenas a Polícia Civil 

e) Apenas Ministério Público e Juizado da Infância e Juventude 

 

23) Os teóricos da personalidade divergem sobre as questões básicas da natureza humana: livre 

arbítrio versus determinismo, natureza versus criação, importância versus presente, 

peculiaridade versus universalidade, equilíbrio versus crescimento e otimismo versus 

pessimismo. (SCHULTZ & SCHULTZ, 2002, p. 36) 

Considerando as diferentes questões implícitas nas teorias da personalidade, avalie as 

afirmações abaixo: 

I. Diferenças culturais afetam o desenvolvimento da personalidade e, portanto, a natureza 

humana. 

II. As teorias da personalidade diferenciam-se porque partem de diferentes concepções da 

natureza humana. 

III. Personalidade, conceito que envolve as características pessoais, mais permanentes e 

estáveis, pode variar de acordo com as circunstâncias de seu desenvolvimento. 

IV. Aspectos internos influenciam comportamento das pessoas em diferentes situações e 

definem exclusivamente sua personalidade. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I e III. 

b) I e IV. 

c) II e IV. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 
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24) Leia as afirmações a seguir:  

I. Para Sigmund Freud, os primeiros anos de vida são decisivos para a formação da 

personalidade. 

II. Para Carl Jung, a estrutura da personalidade autoconsciente se manifesta no estilo de 

vida das pessoas. 

III. O aspecto mais relevante da teoria de Alfred Adler da personalidade foi o conceito do 

inconsciente coletivo. 

IV. Para Alfred Adler, nossos atos conscientes tem por fim a auto realização, baseando-se na 

meta final inconsciente.  

 

A partir da leitura das afirmações anteriores, assinale a alternativa correta: 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas II e IV estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I e IV estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

25) João (35 anos) iniciou psicoterapia por estar apresentando transtorno de ansiedade. Após 3 

meses de atendimento psicoterápico, sua esposa (32 anos), com quem encontra-se casado há 10 

anos, telefonou ao psicólogo e lhe disse que desejava saber como estava seu marido e como estava 

evoluindo o trabalho terapêutico. Nesse caso, de acordo com o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo, o psicólogo. 

a) Não pode fornecer informações, pois é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, por meio 

da confidencialidade. 

b) Pode fornecer informações, por ser solicitação de um cônjuge com mais de 5 anos de 

relacionamento. 

c) Só poderia fornecer informações aos pais do paciente, por normas de confidencialidade. 

d) Pode fornecer informações, por ser solicitação de um cônjuge, dado que o psicólogo precisa dividir 

a responsabilidade com outro adulto relacionado ao paciente. 

e) Não pode fornecer informações, a não ser que seja por demanda de seu médico ou coordenador de 

curso da instituição a qual o paciente estuda, no sentido de favorecê-lo. 

 

26) O aprendizado é considerado como um aspecto necessário e fundamental no processo de 

desenvolvimento de todas as funções psicológicas superiores. O desenvolvimento pleno do ser 

humano depende do aprendizado que ele realiza em um determinado grupo cultural a partir da 

interação com outros indivíduos de sua espécie. Esse conceito foi formulado por: 

a) Piaget. 

b) Skinner.  

c) Freud.  

d) Vygotsky.  
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e) Bandura 

 

27) Sobre o Código de Ética Profissional, são deveres fundamentais dos Psicólogos:  

I. Sugerir serviços de outros psicólogos sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser 

continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as 

informações necessárias à continuidade do trabalho.  

II. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de 

serviços terapêuticos, ficando o profissional desobrigado de fornecer os documentos pertinentes 

às consultas.  

III. Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à 

natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente 

fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional.  

IV. Ter, para com o trabalho dos Psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e 

solidariedade e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo 

relevante.  

Estão CORRETOS:  

a) Somente os itens I e II.  

b) Somente os itens II e III.  

c) Somente o item II. 

d) Somente os itens I, III e IV.  

e) Todos os itens 

 

28) O adolescente N., de 13 anos de idade, é apreendido após tentativa de roubo a uma padaria. Na 

entrevista com o psicólogo, N. conta que lhe dá prazer tirar as coisas das outras pessoas e que 

muitas vezes só consegue ficar feliz roubando ou quebrando coisas (orelhões, bancos de praça, 

pontos de ônibus, por exemplo). Esse comportamento é recorrente, e N. já foi apreendido 9 vezes 

nos últimos 6 meses. Relatórios anteriores, feitos por psicólogos e por psiquiatras, apontam 

corretamente para o diagnóstico de: 

a) Transtorno de conduta 

b) Personalidade antissocial  

c) Personalidade histriônica  

d) Personalidade esquizoide  

e) Personalidade depressiva 

 

29) A depressão tem sido um dos transtornos mais incapacitantes dos últimos tempos e se expressa 

de diversas formas, sendo importante ao psicólogo identificar seus sintomas e sua intensidade. 

Assinale a alternativa que apresenta os graus possíveis de depressão. 

a) Melancólica e maníaca 

b) Leve, moderada e grave 

c) Melancólica e psicótica 

d) Leve moderada e crítica 
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e) Ansiosa, psicótica e maníaca. 

 

30) A respeito das funções psíquicas e alterações psicopatológicas, avalie as afirmativas a seguir: 

I. As alterações da atenção podem ocorrer em distúrbios neurológicos e neuropsicológicos 

e em transtornos mentais, como, por exemplo, demências ou transtornos de humor. 

II. As ilusões e alucinações são consideradas alterações quantitativas da sensopercepção, 

caracterizadas pela intensidade anormal das imagens percebidas e indicativas da presença de 

transtornos mentais graves. 

III. A linguagem pode sofrer alterações muito peculiares na esquizofrenia indicativas de 

como o processo de pensar, a formação, a utilização de conceitos, os julgamentos e os raciocínios 

estão afetados pela desestruturação da personalidade.  

IV. O conhecimento das alterações no funcionamento e na integridade dos processos 

psicológicos básicos é útil para se compreender os processos psicopatológicos e estados mentais 

alterados, embora não interfira na seleção de estratégias clínicas de entrevista, psicodiagnóstico 

ou psicoterapia.  

 

É correto o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) I, II e IV 

c) I, III apenas 

d) II e IV apenas 

e) I e III apenas 

 

31) A entrevista psicológica é um momento importante para o levantamento de dados em um 

processo de avaliação. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 

I. Na entrevista livre, não há roteiro prévio para a condução do processo de avaliação. 

II. A entrevista estruturada não é utilizada em uma avaliação clínica. 

III. Na entrevista semiestruturada, o entrevistador formula um roteiro básico e vai fazendo as 

perguntas de forma mais livre, procurando seguir o que entrevistado fala. 

 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

c) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

d) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

32) O DSMIV apresenta importante classificação dos transtornos mentais. A esse respeito, analise 

as afirmativas a seguir: 

I. No caso de personalidade esquizotípica, os indivíduos apresentam dificuldades para manter 

relações pessoais íntimas, ideação paranoide e ilusões corporais. 
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II. Nos transtornos de personalidade paranoide, os indivíduos tendem a guardar rancores, 

apresentam desconfiança excessiva e tendem a distorcer as experiências por acharem que os 

outros são hostis. 

III. Nos transtornos de personalidade histriônica, os indivíduos apresentam dramatização, 

sugestionabilidade aumentada, busca contínua de atenção e erotização de diferentes situações 

não eróticas. 

 

Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

d) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

33) Sobre os passos do processo psicodiagnóstico, assinale a alternativa correta. 

a) O plano de avaliação é um passo importante do processo psicodiagnóstico, visto que por meio 

deste se procura identificar os instrumentos e recursos que permitirão estabelecer a relação entre 

as perguntas iniciais e as possíveis respostas das hipóteses levantadas. 

b) A formulação de perguntas básicas e hipóteses, a serem confirmadas ou não durante o processo 

psicodiagnóstico, não deve ser considerada parte do processo psicodiagnóstico, mas sim parte do 

encaminhamento realizado para o processo. 

c) É recomendado que a bateria de testes utilizada envolva apenas testes psicométricos em detrimento 

de técnicas projetivas, visto que estas últimas possuem menor fidedignidade em seus resultados. 

d) Uma vez esclarecidos as hipóteses e objetivos do processo psicodiagnóstico, o psicólogo deve 

iniciar imediatamente o processo e, no decorrer deste, ir estabelecendo os informes necessários ao 

examinando (número de sessões, duração das sessões, honorários e outros). 

e) A interpretação dos dados coletados durante a entrevista não deve ser relacionada com a história 

clínica do paciente, a fim de evitar erros de interpretação dos conteúdos coletados no material de 

testagem. 

 

34) Assinale a alternativa correta. As estratégias grupais têm sido amplamente utilizadas na prática 

profissional do psicólogo nas mais variadas áreas e contextos de atuação (educação, saúde e 

trabalho), nem sempre acompanhadas de uma teoria que sustente a prática. São condições 

indispensáveis para o trabalho grupal: 

a) A avaliação da compatibilidade entre as metas e a estratégia utilizada, independentemente do 

contexto. 

b) A avaliação da compatibilidade entre as metas, a estratégia utilizada e as condições de sua 

utilização, independentemente do contexto. 

c) A análise do contexto, a estratégia utilizada e a necessidade dos coordenadores. 

d) A verificação da compatibilidade entre os objetivos da estratégia utilizada, as necessidades dos 

participantes do grupo e as condições do contexto no qual ela está ocorrendo. 
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e) A verificação da compatibilidade entre os objetivos da estratégia utilizada, as necessidades dos 

coordenadores do grupo e as condições do contexto no qual ela está ocorrendo. 

 

35) “O objeto de formação do profissional deve instrumentar o sujeito para uma prática de 

transformação de si, dos outros e do contexto em que estão inseridos. Defende ainda a ideia de 

que aprendizagem é sinônimo de mudança, na medida em que deve haver uma relação dialética 

entre sujeito e objeto e não uma visão unilateral, estereotipada e cristalizada... A aprendizagem 

é um processo contínuo em que comunicação e interação são indissociáveis, na medida em que 

aprendemos a partir da relação com os outros". (PICHON-RIVIÈRE, 1998) 

A citação acima se refere a uma técnica muito utilizada em saúde mental que consiste em um 

trabalho com grupos, cujo objetivo é promover um processo de aprendizagem para os sujeitos 

envolvidos. A técnica acima descrita descreve: 

a) Grupos psicoterápicos. 

b) Grupos sociais. 

c) Grupos de atividades psicoeducativas. 

d) Grupos operativos. 

e) Grupos de laboratório.  

 

36) Vigotskii além de valorizar a aprendizagem como a promotora do desenvolvimento humano, 

delega à educação e ao ensino um importante papel nesse processo. Sobre isso, analise as 

afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas, e assinale a alternativa correta. 

(____) A preocupação de Vigotski, ao realizar suas investigações sobre as diferentes abordagens 

que tratam da relação entre aprendizagem e desenvolvimento, era compreender o nível de 

desenvolvimento intelectual da criança 

(____) O desenvolvimento e a aprendizagem são diferentes, porém articulados entre si, numa 

relação dialética. Entre outras palavras: a aprendizagem influencia o desenvolvimento, assim 

como o desenvolvimento influencia a aprendizagem. 

(____) há uma relação entre o tempo, o desenvolvimento e a aprendizagem, isto é, para aprender, 

primeiramente, é necessário desenvolverse, o que ocorre por meio da maturação do sistema 

nervoso. 

a) V, V, V 

b) F, V, V 

c) V, F, F 

d) V, V, F 

e) F, V, F 

 

37) Segundo Jurema Alcides Cunha, um psicodiagnóstico, utilizando modelo psicológico de natureza 

clínica, segue alguns passos, sendo que se inicia o processo por meio de: 

a) Do levantamento de perguntas relacionadas com os motivos da consulta e definição das hipóteses 

iniciais e dos objetivos do exame. 

b) Da comunicação de resultados e orientação sobre o caso e o encerramento do processo. 
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c) Do levantamento quantitativo e qualitativo dos dados. 

d) Do planejamento, seleção e utilização de instrumentos de exame psicológico. 

e) Da integração de dados e informações e formulação de inferências pela integração dos dados, tendo 

como pontos de referência as hipóteses iniciais e os objetivos do exame. 

 

38) Em sua obra clássica intitulada ‘Psicoterapia Breve Integrada’, Vera Lemgruber (1997) indica de 

forma didática, que a técnica da Psicoterapia Breve se baseia no tripé: 

a) Aliança terapêutica, atividade e planejamento. 

b) Foco, atividade e planejamento. 

c) Aliança terapêutica, foco e planejamento. 

d) Foco, abordagem e planejamento. 

e) Nenhuma das opções 

 

39) Analise as afirmativas abaixo a respeito da atuação do psicólogo no CRAS.  

I. O psicólogo pode atuar nos serviços, benefícios, programas e projetos da unidade básica de 

assistência social.  

II. A atuação do psicólogo deve se articular a um plano de trabalho elaborado com a equipe 

interdisciplinar.  

III. As ações nas quais o psicólogo atuará não preveem a continuidade.  

IV. O território não é algo no qual o psicólogo deva apoiar as suas investigações na atuação 

nesses ambientes.  

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.  

a) São corretas apenas as afirmativas I e II. 

b) São corretas apenas as afirmativas I e IV.  

c) São corretas apenas as afirmativas II e III.  

d) São corretas apenas as afirmativas II e IV.  

e) São corretas apenas as afirmativas III e IV. 

 

40) Considerando os critérios do DSM-V para o diagnóstico de Transtornos Relacionados a 

Substâncias, é correto afirmar:  

I. O Transtorno relacionado ao Álcool pode ser classificado quanto à gravidade atual em breve, 

moderada ou grave.  

II. Os transtornos relacionados à cafeína contemplam Intoxicação por cafeína e Abstinência de 

cafeína.  

III. Os transtornos relacioados à cannabis não estão previstos.  

IV. O Transtorno por uso de Fenciclidina está relacionado nos Transtornos relacionados a 

Alucinógenos.  

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas: 

a) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.  

b) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 
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c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.  

d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.  

e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 
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CARGO: PSICÓLOGO 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: C  

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 40 (quarenta) 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) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

2) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 
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3) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

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) 

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  
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6) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma 

mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

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; 
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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. 

 

8) (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. 

 

9) (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.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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e) Sputnik-V.  

 

10) (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.  

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  
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e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  

c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 
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e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 
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17) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. Oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. Que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. Autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. Com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

20) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) legítima defesa 

b) igualdade jurídica 

c) soberania popular 

d) liberdade individual 

e) desigualdade social 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21) Suponhamos a integralização do capital de uma empresa pelo sócio A e o sócio B. O sócio A 

participa com o capital social de R$80.000,00 em moeda corrente. O sócio B participa com o 

capital social de R$100.000,00, integralizado da seguinte forma: em dinheiro R$30.000,00; em 

máquinas e equipamentos R$40.000,00; em veículos o valor de R$30.000,00. Os bens do sócio B 

foram avaliados com laudo pericial, incorporado à sociedade. 

 

Os lançamentos contábeis da integralização do capital na sociedade foram: 

a)  D = Caixa    R$ 180.000,00 

C = Capital social   R$ 180.000,00 

 

b) D = Caixa    R$ 110.000,00 
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D = Máquinas e equipamentos R$ 40.000,00 

D = Veículos    R$ 30.000,00 

C = Capital social   R$ 180.000,00 

 

c) C = Capital social   R$ 180.000,00 

D = Caixa    R$ 110.000,00 

C = Máquinas e Equipamentos R$ 40.000,00 

C = Veículos    R$ 30.000,00 

 

d) D = Caixa    R$ 110.000,00 

D = Máquinas e Equipamentos R$ 70.000,00 

C = Capital social   R$ 180.000,00 

 

e) D = Caixa    R$ 110.000,00 

D = Máquinas e Equipamentos R$ 30.000,00 

D = Veículos    R$ 40.000,00 

C = Capital social   R$ 180.000,00 

 

22) No Balancete de Encerramento de uma Sociedade Empresária, foram fornecidos os seguintes 

saldos: 

CONTAS      SALDOS 

Caixa       R$ 6.500,00 

Capital Social     R$ 22.000,00 

Clientes      R$ 30.000,00 

Custo das Mercadorias Vendidas   R$ 25.400,00 

Depreciação Acumulada    R$ 3.100,00 

Despesas Administrativas    R$ 6.200,00 

Fornecedores     R$ 18.000,00 

ICMS a Recuperar     R$ ? 

ICMS sobre Vendas     R$ 7.000,00 

Impostos à Pagar     R$ 700,00 

Veículos      R$ 10.000,00 

Receita com Vendas de Mercadorias  R$ 50.000,00 

 

Admitindo que estejam presentes todos os saldos do Razão da empresa e que todos os valores 

estejam corretos, pode-se afirmar que o valor de “ICMS a Recuperar” é de: 

a) R$ 6.300,00. 

b) R$ 8.700,00. 

c) R$ 11.900,00. 

d) R$ 18.700,00. 

e) R$ 22.700,00. 
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23) Uma Sociedade Empresária realizou as seguintes transações em janeiro de 2020: 

• Aquisição de mercadorias para revenda, para pagamento em 20.2.2020, por 

R$180.000,00. Nesse valor estão incluídos: ICMS recuperável no valor de R$21.600,00. 

 

• Venda, à vista, de 50% das mercadorias adquiridas por R$160.000,00, com entrega 

imediata. Tributos sobre a venda: ICMS de R$19.200,00. 

• O Estoque de Mercadorias para Revenda no início do mês era igual a zero. 

 

O resultado das transações dessa Sociedade Empresária, em janeiro de 2020, gerou um Lucro 

Bruto de: 

a) R$ 89.125,00. 

b) R$ 70.800,00. 

c) R$ 70.000,00. 

d) R$ 61.600,00. 

e) R$ 36.000,00. 

 

24) De acordo com os dados abaixo e sabendo-se que o Estoque Final de Mercadorias totaliza 

R$350.000,00, em 31.12.2020, o Resultado Líquido é de:  

 

Contas           Valor____  

Caixa       R$ 80.000,00  

Capital Social       R$ 50.000,00  

Compras de Mercadorias    R$ 800.000,00  

Depreciação Acumulada    R$ 65.000,00  

Despesas com Juros     R$ 110.000,00  

Despesas Gerais     R$ 150.000,00  

Duplicatas a Pagar     R$ 355.000,00  

Duplicatas a Receber    R$ 140.000,00  

Estoque Inicial de Mercadorias   R$ 200.000,00  

Móveis e Utensílios     R$ 70.000,00  

Receita com Juros     R$ 80.000,00  

Receitas com Vendas    R$ 1.000.000,00 

a) R$ 170.000,00.  

b) R$ 240.000,00.  

c) R$ 350.000,00.  

d) R$ 390.000,00.  

e) R$ 410.000,00. 

 

25) Em novembro de 2020 uma Sociedade Empresária comprou móveis e utensílios para fins de 

utilização em suas atividades administrativas. Esses ativos foram adquiridos de um fornecedor 
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nacional e o montante de caixa dado como entrada no ato da compra foi de R$ 5.000,00. O 

restante do pagamento ficou acordado para ser efetuado em quatro prestações mensais, iguais e 

consecutivas de R$ 3.000,00, devendo a primeira prestação ser paga em dezembro de 2020. Na 

data do reconhecimento do custo inicial dos móveis e utensílios, a Sociedade Empresária 

esperava utilizá-los por mais de um período. No reconhecimento inicial ficou constatado que o 

prazo de pagamento não excedia os prazos normais de crédito e que o preço equivalente à vista 

era R$ 17.000,00. 

 

Considerando-se apenas as informações apresentadas, assinale a alternativa que representa o 

correto lançamento contábil do custo inicial de aquisição dos móveis e utensílios dessa Sociedade 

Empresária. 

a)  D – MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)     

17.000 

C – CAIXA (ATIVO CIRCULANTE)                                         

5.000      

C – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO CIRCULANTE)   

12.000 

 

b) D – MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)     

17.000 

C – CAIXA (ATIVO CIRCULANTE)        

5.000 

C – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO CIRCULANTE)     

3.000 

C – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)    

9.000 

 

c) D – MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)     

17.000 

C – CAIXA (ATIVO CIRCULANTE)           

5.000 

C – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)  

12.000 

 

d)  D – MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)     

12.000   

C – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO CIRCULANTE)   

12.000 

 

e)  C – MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)     

12.000 

 D – FORNECEDORES NACIONAIS (PASSIVO CIRCULANTE)   

12.000 

 
 

26) Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes saldos: 
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Contas         Saldo Atual 

Ajuste a Valor Presente - Contas a Receber     R$35.000,00 

Caixa         R$100.000,00 

Capital Social         R$120.000,00 

Contas a Receber       R$380.000,00 

Contas a Receber - Longo Prazo     R$120.000,00 

Custo das Mercadorias Vendidas      R$540.000,00 

Décimo Terceiro e Encargos a Pagar     R$160.500,00 

Depreciação Acumulada       R$20.000,00 

Despesas Administrativas       R$45.000,00 

Despesas Pagas Antecipadamente - Seguros a Apropriar  R$24.000,00 

Despesas com Vendas       R$19.050,00 

Estoque         R$90.000,00 

Férias e Encargos a Pagar      R$130.000,00 

Fornecedores        R$251.400,00 

ICMS a Recolher        R$57.000,00 

Imobilizado         R$200.000,00 

Impostos Incidentes sobre Venda      R$185.850,00 

Receita de Vendas        R$900.000,00 

Receita Financeira        R$30.000,00 

 

Considerando os dados, o total dos saldos credores é de: 

a) R$1.611.900,00. 

b) R$1.648.900,00. 

c) R$1.668.900,00. 

d) R$1.703.900,00. 

e) R$1.768.900,00 

 

27) Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes dados: 

Contas Saldos 

Cofins sobre Receita Bruta   R$ 600,00 

Custo das Mercadorias Vendidas  R$ 63.300,00 

Descontos Incondicionais Concedidos R$ 12.000,00 

Despesas de Comissões Sobre Vendas RS 2.880,00 

Despesas Financeiras    R$ 1.440,00 

Despesas com Seguros   R$ 1.080,00 

Despesas Administrativas   R$ 24.480,00 

ICMS Sobre Vendas    R$ 19.200,00 

PIS sobre Receita Bruta   R$ 900,00 

Despesa com IR e CSLL   R$ 7.500,00 

Receita Bruta com Vendas de Mercadorias R$ 132.000,00 
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Receitas Financeiras    RS 8.400,00 

 

Com base nos dados apresentados, pode-se afirmar que o valor do Lucro Líquido do Exercício 

é de: 

a) R$ 7.020,00. 

b) R$ 8.520,00. 

c) R$ 11.400,00. 

d) R$ 19.020,00. 

e) R$ 20.520,00. 

 

28) Uma Sociedade Empresária iniciou suas atividades em 2.1.2020 e, ao final do ano, apresentou os 

saldos abaixo. 

Contas         Saldos em 31.12.2020 

Ações de Emissão Própria em Tesouraria    R$ 2.239,00 

Caixa e Equivalente de Caixa      R$ 57.583,00 

Capital a Integralizar       R$ 24.592,00 

Capital Subscrito       R$ 331.991,00 

Contas a Pagar       R$ 8.067,00 

Depreciação Acumulada      R$ 62.896,00 

Dividendos a Pagar       R$ 174.272,00 

Duplicatas a Receber       R$ 170.875,00 

Duplicatas a Receber de Longo Prazo    R$ 56.960,00 

Estoque de Mercadorias para Revenda    R$ 282.985,00 

Financiamentos a Pagar de Longo Prazo    R$ 113.915,00 

Fornecedores        R$ 202.663,00 

Imóveis de Uso       R$ 405.339,00 

Reserva Estatutária       R$ 51.384,00 

Reserva Legal        R$ 13.170,00 

Salários a Pagar       R$ 65.766,00 

Títulos a Receber       R$ 23.551,00 

 

Com base nos saldos apresentados, é CORRETO afirmar que: 

a) O valor do Ativo Circulante é de R$ 537.233,00. 

b) O valor do Ativo Não Circulante é de R$ 401.642,00. 

c) O valor do Passivo Circulante é de R$ 276.496,00. 

d) O valor do Patrimônio Líquido é de R$ 369.714,00.  

e) O valor do Passivo Circulante é de R$ 402.496,00. 

 

29) Uma sociedade empresária apresentou o seguinte Balancete de Verificação em 31.1.2020: 

 

Débito  Crédito 
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Intangível       R$ 110.000,00      

Financiamento Bancário – Longo Prazo       R$ 475.500,00 

Contas a Receber – Curto Prazo     R$ 380.000,00   

Fornecedores – Curto Prazo         R$ 73.000,00 

Perdas Estimadas para Crédito de Liquidação Duvidosa    R$ 1.000,00 

Caixa         R$ 20.000,00 

Estoque        R$ 90.000,00 

Imobilizado        R$ 200.000,00 

Amortização Acumulada          R$ 48.000,00 

Depreciação Acumulada          R$ 20.000,00 

Férias e Encargos           R$ 70.000,00 

Décimo Terceiro e Encargos          R$ 80.500,00 

ICMS a Recolher           R$ 17.000,00 

Capital Social            R$ 64.000,00 

TOTAL        R$ 843.500,00   R$ 843.500,00 

 

Considerando os dados do Balancete de Verificação, assinale a opção CORRETA. 

a) O Ativo Circulante totaliza R$ 519.000,00 e o Ativo Não Circulante totaliza R$ 237.500,00. 

b) O Ativo Circulante totaliza R$ 519.000,00 e o Ativo Não Circulante totaliza R$ 242.000,00. 

c) O Ativo Circulante totaliza R$ 519.000,00 e o Ativo Não Circulante totaliza R$ 267.500,00. 

d) O Ativo Circulante totaliza R$ 489.000,00 e o Ativo Não Circulante totaliza R$ 242.000,00. 

e) O Ativo Circulante totaliza R$ 489.000,00 e o Ativo Não Circulante totaliza R$ 267.500,00. 

 

30) Uma Sociedade Empresária apresentava, em 1º.1.2020, os seguintes saldos em suas contas de 

Patrimônio Líquido: 

 

Contas      Saldo    Natureza 

Capital Subscrito    R$500.000,00   Credora 

Capital à Integralizar    R$150.000,00   Devedor 

Reserva Legal     R$30.000,00   Credora 

Reserva de Lucros para Expansão  R$50.000,00   Credora 

  

Durante o ano de 2020, essa sociedade apresentou as seguintes movimentações: 

Integralização de capital em dinheiro no montante de R$80.000,00. 

Lucro Líquido do período no montante de R$120.000,00. 

Destinação do lucro para dividendos obrigatórios a pagar de R$65.000,00. 

Destinação do lucro para Reserva Legal de R$6.000,00. 

Destinação do lucro para Reserva de Lucros para Expansão de R$49.000,00. 

Considerando que houve apenas esses saldos e movimentações, o saldo do Patrimônio Líquido 

da empresa, em 31.12.2020, era de: 

a) R$565.000,00. 
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b) R$630.000,00. 

c) R$ 730.000,00. 

d) R$865.000,00. 

e) R$930.000,00. 

 

31) Assinale a opção que representa a CORRETA associação entre o fato contábil e o seu registro 

no Balanço Patrimonial. 

a) A compra, a prazo, de mercadoria para revenda provoca um aumento no Ativo e uma redução no 

Passivo. 

b) A contratação de uma apólice de seguros, com pagamento a prazo, para cobertura de doze meses 

a transcorrer provoca um aumento no Ativo e um aumento no Passivo. 

c) A integralização de capital com bens para uso provoca um aumento no Ativo e uma redução no 

Patrimônio Líquido. 

d) O pagamento em dinheiro a fornecedores, decorrente de aquisição de mercadorias a prazo, provoca 

uma diminuição no Ativo e um aumento no Passivo. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

32) Relacione os grupos do Ativo descritos, na primeira coluna, com as suas respectivas 

propriedades, na segunda coluna, e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 

(1) Ativo Circulante          (___) Ativos mantidos para uso na produção ou fornecimento de mercadorias     

ou serviços, para aluguel a outros ou para fins administrativos, e que se espera utilizar por mais de um 

período. 

(2) Investimentos              (___) Ativos que serão realizados, vendidos ou consumidos no decurso normal 

do ciclo operacional da entidade, mantidos essencialmente com o propósito de ser negociado. 

(3) Imobilizado              (___) Ativos não monetários, sem substância física, identificáveis, controlados 

e geradores de benefícios econômicos futuros, tais como: projeto e implantação de novos processos ou 

sistemas. 

(4) Intangível             (___) Ativos mantidos para obtenção de rendas ou para valorização do capital 

ou para ambas, tais como: terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo e não para venda a 

curto prazo no curso ordinário dos negócios. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) 1, 2, 3, 4. 

b) 1, 3, 2, 4. 

c) 3, 1, 4, 2. 

d) 3, 4, 1, 2. 

e) 3, 4, 2, 1. 

 

33) Uma Sociedade Empresária efetuou aplicação financeira em 1º.11.2019, para resgate em 

31.1.2020, no valor de R$2.000.000,00, com taxa de 2% ao mês com capitalização composta. 
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Por ocasião do resgate, será retido Imposto de Renda na fonte à alíquota de 15% sobre o valor 

do rendimento da aplicação financeira, compensável com o Imposto de Renda incidente sobre o 

lucro. 

O banco forneceu a seguinte informação sobre o movimento da aplicação financeira: 

 

 

Mês   Descrição       Movimentação  Saldos 

1º.11.2015  Aplicação       R$2.000.000,00  R$2.000.000,00 

30.11.2015  Rendimento da aplicação     R$40.000,00   R$2.040.000,00 

31.12.2015  Rendimento da aplicação     R$40.800.00  R$2.080.800,00 

31.1.2016  Rendimento da aplicação     R$41.616,00  R$2.122.416,00 

31.1.2016  Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF  (R$18.362,40)  R$2.104.053,60 

31.1.2016  Resgate       (R$2.104.053,60) R$0,00 

 

Nessa Sociedade Empresária, o valor da receita financeira a ser reconhecida em janeiro de 2020, 

de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade emanadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, é de: 

a) R$23.253,60. 

b) R$41.616,00. 

c) R$ 91,253,60 

d) R$104.053,60. 

e) R$122.416,00. 

 

34) Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes dados extraídos da contabilidade referente 

ao ano de 2020: 

 

 Receita de Vendas      R$ 90.000,00 

 Variação positiva de Contas a Receber   R$ 60.000,00 

 Pagamento a fornecedores       R$ 20.000,00 

 Compra à vista de Ativo Imobilizado   R$ 15.000,00 

 

A variação de Contas a Receber deveu-se única e exclusivamente a recebimentos de vendas de 

mercadorias efetuadas no período. 

Com base nos dados apresentados, o caixa gerado nas atividades operacionais foi de: 

a) R$ 10.000,00. 

b) R$ 25.000,00. 

c) R$ 40.000,00. 

d) R$ 65.000,00. 

e) R$ 115.000,00. 

 

35) Uma sociedade empresarial apresentou os seguintes dados referentes ao seu Balanço Patrimonial 
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em 31/12/2020: 

 Contas        Saldos em 31/12/2020 (R$) 

Obras de arte           15 000,00 

Móveis e Utensílios            25 000,00 

Assinaturas e anuidades a apropriar              1 500,00 

Mercadorias para Revenda           26 000,00 

Bancos C/ Movimento               9 300,00 

Móveis e Utensílios – depreciação              2 500,00 

Duplicatas a Receber (para recebimento em 6 meses)       50 000,00 

Empréstimos para sócios               7 500,00 

Ajuste a valor presente de duplicatas a receber (para recebimento em 14 meses)    22 000,00 

Duplicatas a Receber (para recebimento em 14 meses)                00 000,00 

Direitos Autorais                5 100,00 

Instrumentos financeiros para negociação imediata      10 000,00 

 

Com base nos dados apresentados, conclui-se que o valor do Ativo Não Circulante em 31/12/2020 

foi de: 

a) R$ 120 600,00. 

b) R$ 128 100,00. 

c) R$ 138 100,00. 

d) R$ 172 100,00. 

e) R$ 182 100,00. 

 

36) Uma Sociedade Empresária não conseguiu liquidar uma duplicata dentro do prazo de 

vencimento, e o fornecedor enviou a duplicata para cobrança em cartório. 

Foram cobrados juros simples à taxa de 1% ao mês, além de uma taxa de cobrança no valor de 

R$150,00. 

A duplicata venceu há 14 meses. 

O valor da duplicata era de R$12.000,00 na data de vencimento. 

 

Considerando os dados acima, o valor atualizado da duplicata, a ser pago no cartório, é de: 

a) R$13.680,00. 

b) R$13.743,69. 

c) R$13.830,00. 

d) R$13.943,69. 

e) R$14.630,00. 

 

37) Uma Sociedade Empresária obteve um empréstimo com vencimento final para 30.11.2020. 

O Valor total a ser pago para a quitação da dívida, no vencimento, incluindo-se juros e principal, 

é de R$ 125.440,00. 

O contrato permite liquidação antecipada, utilizando-se a taxa de juros compostos de 12% a.a. 
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Com base nos dados informados, o saldo do empréstimo, dois anos antes do vencimento, será de: 

a) R$93.528,06. 

b) R$100.000,00. 

c) R$101.161,29. 

d) R$ 110.000,00. 

e) R$112.000,00. 

 

38) Uma Sociedade Empresária apresentou o seguinte balancete, após a apuração e destinação do 

resultado, para elaboração do Balanço Patrimonial de 31.12.2020: 

 

Contas           Saldo em 31.12.2020 

- 13º Salário a Pagar         R$15.000,00 

- Adiantamento de Cliente – Curto Prazo      R$4.000,00 

- Adiantamento de Salários – Curto Prazo      R$1.000,00 

- Bancos conta Movimento        R$12.000,00 

- Capital Subscrito         R$100.000,00 

- Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos    R$2.000,00 

- Dividendo Adicional Proposto       R$6.400,00 

- Duplicatas a Receber – Curto Prazo       R$60.000,00 

- Empréstimos a Pagar – Longo Prazo      R$40.000,00 

- Encargos Financeiros a Transcorrer de Empréstimos – Longo Prazo  R$1.500,00 

- Férias a Pagar         R$18.000,00 

- FGTS a Recolher         R$2.700,00 

- Fornecedores – Curto Prazo        R$133.000,00 

- ICMS a Recuperar – Curto Prazo       R$2.000,00 

- INSS a Recolher         R$9.000,00 

- Máquinas e Equipamentos – Bens em Operação     R$12.000,00 

- Mercadorias para Revenda        R$170.000,00 

- Participações em Coligadas        R$75.000,00 

- Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa – Curto Prazo  R$8.400,00 

- Prêmios de Seguro a Apropriar – Curto Prazo     R$10.000,00 

- Reserva Legal         R$5.000,00 

 

Considerando-se apenas as informações apresentadas, o total do Ativo é de: 

a) R$331.100,00. 

b) R$331.600,00. 

c) R$340.000,00. 

d) R$342.000,00. 

e) R$371.600,00. 

 

39) Uma Sociedade Empresária apresentou as seguintes informações quanto aos saldos de suas 
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contas patrimoniais em 31.12.2020: 

 

- Bancos Conta Movimento       R$24.083,00 

- Caixa         R$2.043,00 

- Capital a Integralizar      R$11.158,00 

- Capital Subscrito       R$150.625,00 

- Depreciação Acumulada de Edificações de Uso   R$28.537,00 

- Duplicatas a Receber – Curto Prazo     R$77.527,00 

- Duplicatas Descontadas – Curto Prazo     R$32.000,00 

- Edificações de Uso        R$183.904,00 

- Empréstimos a Pagar – Curto Prazo     R$79.068,00 

- Empréstimos a Pagar – Longo Prazo     R$17.621,00 

- Encargos Financeiros a Transcorrer – decorrente  

de Duplicatas Descontadas – Curto Prazo     R$2.161,00 

- Fornecedores – Curto Prazo      R$91.950,00 

- ICMS a Recuperar – Curto Prazo     R$2.851,00 

- Mercadorias para Revenda      R$128.391,00 

- Reservas para Contingências     R$28.657,00 

- Telefone a Pagar – Curto Prazo     R$3.660,00 

 

Considerando-se apenas as informações apresentadas, é CORRETO afirmar que: 

a) o saldo do Ativo Circulante é de R$234.895,00. 

b) o saldo do Ativo Não Circulante é de R$166.525,00. 

c) o saldo do Passivo Circulante é de R$174.678,00. 

d) o saldo do Patrimônio Líquido é de R$179.282,00. 

e) o saldo do Patrimônio Líquido é de R$185.282,00. 

 

40) Uma Sociedade Empresária apresentou as seguintes informações referentes ao mês de dezembro 

de 2019: 

 Despesa de dezembro de 2019, paga em janeiro de 2017 R$34.000,00 

 Despesa de janeiro de 2020, paga em dezembro de 2016 R$48.000,00 

 Despesa de dezembro de 2019, paga em dezembro de 2016 R$74.000,00 

 Receita de dezembro de 2019, recebida em janeiro de 2017 R$99.000,00 

 Receita de janeiro de 2020, recebida em dezembro de 2016 R$84.000,00 

 Receita de dezembro de 2019, recebida em dezembro de 2016 R$39.000,00 

 

Não há incidência de tributos e nem de acréscimos financeiros. 

Considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBC TG ESTRUTURA 

CONCEITUAL – ESTRUTURA CONCEITUAL PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

DE RELATÓRIO CONTÁBILFINANCEIRO, a Sociedade Empresária apurou, no mês de 

dezembro de 2019: 
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a) Prejuízo de R$117.000,00. 

b) Prejuízo de R$35.000,00. 

c) Lucro de R$30.000,00. 

d) Lucro de R$66.000,00. 

e) Lucro de R$117.000,00. 
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CARGO: TESOUREIRO 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: C  

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 40 (quarenta) 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) Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de Tóquio, em 2020 - O objetivo é mostrar 

que os Jogos podem ser sustentáveis e contribuir com soluções no Japão e no mundo. As 

Olimpíadas e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. As 

Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento 

sustentável”. (Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-

olimpiadas-japao.)  

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), é e será, por muito 

tempo, pauta não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa que contém apenas 

ODSs.  

a) Redução das desigualdades e reforma agrária. 

b) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.  

c) Igualdade de gênero e educação de qualidade. 

d) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 

e) Cuidado com a inflação e o lucro das empresas. 

 

2) (Prefeitura de Curuá – PA, 2020) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, segundo a Constituição Federal, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Vários são os tipos 

de preconceitos, entre eles a misoginia, que pode ser definida como: 

a) A crença de que o homem é superior à mulher, viril, provedor, conquistador, enquanto a mulher 

deve ser pacata, submissa e servil a ele. 

b) Uma atitude de discriminação fundamentada apenas no sexo da pessoa, seja masculino ou feminino. 

Mas, claro, ela atinge muito mais as pessoas do sexo feminino. 

c) O ódio pelas mulheres, que fica evidente em casos de crimes bárbaros que são cometidos 

diariamente contra elas. 

d) Uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra 

os lgbtqia+. 

e) O ódio ou a aversão ao diferente. 
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3) O Globo: Adeptos de religiões afro brasileiras relatam preconceito em sala de aula. Todos os 

dias, quando chegava à escola, Kayque Ferraz era obrigado a rezar o Pai Nosso. Adepto do 

candomblé, o menino de 8 anos se recusava a cumprir a ordem: dizia que era filho de Xangô e, 

portanto, permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no entanto, insistiam. A ponto de 

o menino, às vezes, voltar para casa sem ter conversado com ninguém no colégio. Grazielle, mãe 

de Kayque, percebeu o comportamento estranho e foi conversar com a diretora. Pediu para que 

a fé da criança fosse respeitada, mas nada mudou. “Os professores e a diretora diziam que ele 

devia rezar porque era a regra da escola” — lembra. A situação era ainda pior quando 

passávamos em frente a outro colégio, onde os alunos o chamavam de macumbeiro e o 

mandavam ir para a igreja. No início do ano, mudamos de casa, de Duque de Caxias para a 

Pavuna (na Zona Norte do Rio), e no novo colégio ele tem aulas sobre cultura africana e nossa 

crença é respeitada. (Texto em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ . Acesso em 10/05/3018). 

➔Com base nos estudos sobre cultura, analise o texto do jornal O Globo, distinguindo as visões 

etnocêntricas daquelas relativistas, que nele se encontram. 

a) O estudante Kayque apresenta postura etnocêntrica ao não participar dos rituais de uma religião 

diferente da sua.  

b) Os professores e a escola apresentaram postura etnocêntrica ao desconsiderarem a cultura do aluno, 

considerando apenas o ponto de vista da escola. 

c) Todos os comportamentos retratados no texto apontam para posturas relativistas, visto que o diálogo 

e a coexistência de culturas distintas estão presentes. 

d) A mãe de Kayque apresenta postura etnocêntrica ao questionar a escola sobre a cobrança feita ao 

seu filho, autorizando o filho a agir de forma desrespeitosa junto à escola.  

e) Escola e professores são notoriamente respeitosos com as questões etnocêntricas, inclusive com 

regimento e orientações claras quanto ao respeito às diferenças. 

 

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) 

https://oglobo.globo.com/sociedade/
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. 

 

5) O rompimento da barragem em Brumadinho, construída a montante – o método menos seguro 

e mais barato – em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de 

mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do 

Feijão, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era controlada pela Vale 

S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro- -Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município 

brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sobre os impactos do 

rompimento, é INCORRETO afirmar que:  

a) Em decorrência do lançamento dos rejeitos no meio ambiente, formou-se uma pluma de 

contaminação na água do rio Paraopeba que ocasionou a mortandade de espécimes da biodiversidade, 

incluindo da ictiofauna.  

b) Mais de 25 famílias, cerca de 80 indígenas Pataxós Hã-hã-hãe, da aldeia Naô Xohã, vivem às 

margens do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento e impacto da lama de rejeitos de minério de ferro 

e outras substâncias químicas.  

c) Contaminou diferentes compartimentos ambientais, provocando alterações em vários 

ecossistêmicas; alterou abruptamente a organização social e os modos de viver e trabalhar 

historicamente constituídos nos territórios; além de provocar efeitos danosos sobre a saúde.  

d) Enterrou nascentes, cursos d’água; ceifou vidas humanas, fauna e flora; devastou florestas nativas 

da Mata Atlântica e a vegetação natural; e, tingiu de cor de sangue um dos mais importantes mananciais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, formador da bacia hidrográfica do rio Doce.  

e) Não há mais problemas, uma vez que a Vale conclui depósito de R$ 4,4 bilhões a atingidos por 

barragem em Brumadinho.  
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6) Prefeitura de Brejetuba – ES, 2020) Refugiados na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia (2015). 

Disponível em: ttps://www.shutterstock.com/pt/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-

into-direction-331913627?src=f3Io84_JjjEIptYNl9HYcg-1-25  

A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão 

deslocadas internamente. Considerando também os 

refugiados, mais da metade da população pré-guerra de 

23 milhões necessita de assistência humanitária urgente. 

Tal situação decorre: 

a) Da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, 

resultante da guerra civil na Síria. 

b) Da política do apartheid adotada por países do continente 

africano, em especial da África do Sul. 

c) Da crise econômica global, que desencadeou uma 

mudança nas rotas migratórias para a Europa. 

d) Da política de incentivo dos países orientais objetivando o controle das altas taxas demográficas. 

e) Da criação de fronteiras políticas no continente africano, proveniente da partilha colonial. 

 

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; 
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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. 

 

8) (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. 

 

9) (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.  

http://www.rededorsaoluiz.com.br/
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e) Sputnik-V.  

 

10) (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.  

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (FEPESE, 2019) Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) correta(s) entre as sugeridas 

entre parênteses.  

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a (seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.  

2. Assim que o deputado tiver concluído o (mandado • mandato), terá que responder a vários 

processos na primeira instância da justiça federal. 

3. Felizmente chegaremos a um acordo, pois suas as aspirações vêm (ao encontro de • de encontro 

a) meus interesses.  

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia em 

dinheiro em um fundo falso do carro.  

5. Os governantes brasileiros, (em vez de • ao invés de) de serem econômicos, costumam ser 

perdulários.  

Assinale a alternativa que indica a sequência de palavras que completa corretamente as frases.  

a) sessão • mandato • de encontro a • vultosa • ao invés de  

b) seção • mandato • ao encontro de • vultosa • em vez de  

c) cessão • mandado • de encontro a • vultosa • em vez de  

d) cessão • mandato • ao encontro de • vultosa • ao invés de  
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e) cessão • mandado • ao encontro de • vultuosa • em vez de 

 

12) (FEPESE, 2019) Analise a frase a seguir, extraída do texto 1. “Em diferentes cidades do Estado 

são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas e o chope mantêm 

vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, austríacos, 

entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.”  

Assinale a alternativa correta sobre a frase.  

a) Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”.  

b) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão.  

c) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”. 

d) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo 

“[…] a cultura do povo catarinense”.  

e) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

13) (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 boa. 

 

14) (Adaptado de UNOESC, 2020). Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale 

a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa.  

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)  

a) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está 

no plural.  

b) A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.  

c) O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é 

impessoal.  

d) O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos 

atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural. 
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e) A concordância do verbo sublinhado está correta, pois o verbo fazer, como está empregado, não 

admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular. 

 

15) (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. 

 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

16) (FURB, 2019) Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. 

Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para 

verdadeiro, e F, se for falso:  

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.  

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) V – V – V – V. 

c) F – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V. 
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17) (CGE-MT, 2015) No Brasil, há alguns anos, políticas públicas estabeleceram cotas, não apenas, 

mas também, raciais para o ingresso em universidades públicas. Muitos argumentos a favor e 

contra são apresentados em debates a respeito da legalidade e da justiça de tal política de cotas. 

Independentemente de a política de cotas para o ingresso em universidades públicas brasileiras 

ser louvável ou não, o que está por trás dessa discussão é o reconhecimento, ou não, da 

necessidade de se implementarem ações afirmativas com vista a proteger grupos considerados 

vulneráveis. É correto afirmar a respeito das ações afirmativas:  

a) Compensação por erros do passado e promoção da diversidade são argumentos favoráveis a políticas 

públicas que se constituem em ações afirmativas. 

b) Um utilitarista clássico avaliaria ações afirmativas perguntando se elas contribuiriam para o 

incremento de benefícios individuais e sociais, em comparação com eventuais prejuízos que podem 

decorrer da implantação de tais políticas. 

c) Seguindo o pensamento teleológico de Aristóteles, poder-se-ia perguntar a respeito da função das 

instituições que seriam utilizadas para a promoção de ações afirmativas, com vista a determinar se tais 

políticas deveriam ser implantadas ou não. 

d) As ações afirmativas são uma forma de discriminação que se justifica do ponto de vista moral, 

porque visam a elevar o status moral de grupos vulneráveis. 

e) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

 

18) (VUNESP, 2019) A Lei n° 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção 

dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre: 

a) 12 e 17 anos de idade. 

b) 11 e 18 anos de idade. 

c) 12 e 15 anos de idade. 

d) 10 e 18 anos de idade. 

e) 12 e 18 anos de idade. 

 

19) (IF-GO-2018) As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas 

consideradas reparatórias das desigualdades históricas, econômicas, sociais e educacionais. 

Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal nº 12711/2012, tornou 

obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino 

superior e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível 

médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes: 

I. Oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. 

II. Que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas. 
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III. Autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

IV. Com deficiência, nos termos da legislação. 

Estão corretas: 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a IV é verdadeira. 

d) Somente III e IV são verdadeiras. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

20) (UERJ, 2018) “Direitos Humanos” é uma daquelas expressões que, por sua amplitude, tem sido 

usada de várias maneiras e a serviço de diversas ideologias. Cada um que queira definir quais 

são os direitos, cada qual que queira estabelecer seu padrão do “humano”. 

No Brasil, por exemplo, a mídia relaciona a dita expressão quase sempre com a questão policial, 

atribuindo-lhe um sentido negativo de estímulo à impunidade. Essa imagem, além de 

reducionista, por desprezar outras dimensões como a dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (DESCs) e a dos Direitos de Solidariedade, é também falsa. No particular da luta 

contra a tortura, o que se defende não é o “criminoso”, mas a pessoa, independentemente de 

quem seja e de que título carregue: assassino, estuprador, menor infrator, policial, governador… 

Não se milita pela impunidade, mas pelo respeito às garantias mínimas estabelecidas em nossa 

Constituição, por um sistema prisional mais ressocializador, por uma polícia que transmita 

menos medo e mais segurança. Luta-se também contra a impunidade daqueles que se julgam 

acima da lei.  

➔A expressão analisada no texto tem como fundamento o seguinte princípio iluminista: 

a) legítima defesa 

b) igualdade jurídica 

c) soberania popular 

d) liberdade individual 

e) desigualdade social 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) O incremento a produção agropecuária tem como conseqüência a ocupação de áreas 

preservadas. Amplia-se desta forma a aproximação e riscos de contato com microorganismos 

desconhecidos. A possibilidade de surgirem novas doenças, ou mesmo, doenças conhecidas com 

maior virulência não pode ser descartada para o planejamento de políticas preventivas à saúde. 

Relacione a seguir a seqüência numérica correta da zoonose e seu respectivo agente etiológico. 

 

1-Leishmaniose tegumentar   (   ) Leishmania chagasi. 

2-Leishmaniose visceral   (   ) Leishmania braziliensis.  

3-Febre maculosa    (   ) Mycobacterium bovis. 
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4-Tuberculose     (   ) Rickettsia rickettsii 

 

a) 2,1,3,4. 

b) 1,2,3,4. 

c) 2,1,4,3. 

d) 1,2,4,3. 

e) 3,1,3,4. 

 

22) Os estabelecimentos de produtos de origem animal devem satisfazer às seguintes condições 

básicas e comuns, exceto: 

a) Dispor de área suficiente para construção do edifício ou edifícios principais e demais dependências. 

b) Dispor de luz natural e artificial abundantes, bem como de ventilação suficiente em todas as 

dependências, respeitadas as peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis. 

c) Dispor de mesas de plástico para os trabalhos de manipulação e preparo de matérias-primas e 

produtos comestíveis. 

d) Dispor de rede de abastecimento de água para atender suficientemente às necessidades do trabalho 

industrial e às dependências sanitárias, e, quando for o caso, de instalações para tratamento de 

água. 

e) Possuir pátios e ruas pavimentados, bem como as áreas destinadas à secagem de produtos. 

 

23) O controle microbiológico dos alimentos principalmente aqueles de origem animal é 

fundamental para a higiene e saúde pública veterinária, uma vez que os alimentos estão sujeitos 

a contaminação de microrganismos patogênicos, diante disso surge a importância da inspeção e 

fiscalização desses alimentos nos estabelecimentos industriais e comercias. A respeito disso 

assinale a alternativa que não apresenta aspectos de agentes microbianos causadores de doenças 

transmitidas por alimentos (DTA): 

a) Entre os alimentos mais frequentemente contaminados pela bactéria Shigella spp estão os 

alimentos desidratados, os cereais e as especiarias. 

b) Clostriduim perfringens uma bactéria anaeróbica é comumente isolada de alimentos, 

principalmente de produtos cárneos originados de bovinos e aves. A contaminação destes 

alimentos pode ocorrer durante o processo de abate, no varejo ou durante a manipulação domiciliar. 

c) As toxinfecções associadas ao Bacillus cereus, geralmente ocorrem devido à manutenção de 

alimentos prontos em temperatura inadequada e reaquecimento insuficiente. 

d) O Staphylococcus coagulase positivo é um dos agentes microbianos que mais causam surtos de 

intoxicação alimentar, isso se deve ao serem normalmente transmitidos aos alimentos através de 

manipuladores, portadores assintomáticos. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

24) São consideradas doenças zoonóticas: 

a) Parvovirose e Leishmaniose. 

b) Raiva e Leishmaniose. 
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c) Erliquiose e Cinomose. 

d) Cinomose e Coronavirose. 

e) Raiva e Cinomose. 

 

25) Deve ser evitada, a juízo da Inspeção Federal a matança de, EXCETO: 

a) Fêmeas em estado adiantado de gestação (mais de dois terços do tempo normal da gravidez). 

b) Animais caquéticos. 

c) Animais desnutridos. 

d) Animais que padeçam de qualquer enfermidade, que torne a carne imprópria para o consumo. 

e) Animais com menos de 40 (trinta) dias de vida extrauterina. 

 

26) A respeito do complexo teníase/cisticercose assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso nas 

sentenças abaixo: 

(  ) O complexo teníase/cisticercose é constituído por duas entidades mórbidas distintas, causadas 

por cestódios, em fases diferentes do seu ciclo de vida. A teníase é provocada pela presença da 

forma adulta da Taenia solium ou da Taenia saginata, no intestino delgado. A cisticercose é 

causada pela larva da Taenia saginata nos tecidos, ou seja, é uma enfermidade somática. 

( ) O homem é o único hospedeiro definitivo da forma adulta da T. solium e da T. saginata. O 

suíno doméstico ou javali é o hospedeiro intermediário da T. solium, e o bovino é o hospedeiro 

intermediário da T. saginata, por apresentarem a forma larvária (Cysticercus cellulosae e C. 

bovis, respectivamente) nos seus tecidos. 

( ) O cisticerco aloja-se em diversas partes do organismo, como tecidos musculares ou 

subcutâneos; glândulas mamárias (mais raramente); globo ocular e com menor frequência no 

sistema nervoso central. 

( ) Morfologicamente os parasitas desse complexo apresentam corpo divido escólex, colo e 

estróbilo, apresentando um sistema digestivo simples, mas também algumas particularidades 

como escólex possuindo 4 ventosas e uma dupla coroa de acúleos inseridos no rostro observados 

na espécie Taenia solium. 

 

A sequência correta dos itens é: 

a) F, V, F, F 

b) V, V, V, F 

c) F, V, V, V 

d) V, F, V, V 

e) F, F, V, V 

 

27) Tratando-se de estabelecimentos destinados ao recebimento e industrialização do pescado, 

assinale a alterntiva que contém a temperatura exigida para a estocagem deste produto, ns 

entrepostos de câmaras frigoríficas. 

a) -5°C (menos cinco graus centígrados) a -17°C (menos dezessete graus centígrados). 

b) -5°C (menos cinco graus centígrados) a -20°C (menos vinte graus centígrados). 
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c) -10°C (menos dez graus centígrados) a -15°C (menos quinze graus centígrados). 

d) -15°C (menos quinze graus centígrados) a -25°C (menos vinte e cinco graus centígrados) 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

28) O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento oficializou os métodos analíticos para o 

controle do leite e produtos lácteos. Sobre esses métodos e os parâmetros determinados marque 

a alternativa correta. 

 

a) A determinação da densidade do leite fornece informações sobre a quantidade de gordura; o 

acréscimo de gordura ao leite provoca elevação no valor da densidade. 

b) Para a determinação de gordura no leite utilizase o disco deAckermann. Para a determinação de 

gordura no leite utilizase o disco deAckermann. 

c) Na prova do alizarol, o leite normal deve apresentar coloração lilás à violeta. 

d) O índice de caseinomacropeptídeo é obtido através de cromatografia líquida de alta eficiência. 

e) O leite normal deve apresentar índice crioscópico mínimo de -0,512 °C. 

 

29) A constatação de alterações nos animais antes do abate determina sua separação do lote. Dessa 

maneira, evita-se a entrada de animais portadores de doenças infectocontagiosas na sala de 

abate, o que, além de atentar contra a saúde pública, contaminaria as instalações e os 

equipamentos. De acordo com o Art. 108 do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária dos 

Produtos de Origem Animal, quando houver suspeita de Carbúnculo Hemático verificada 

durante a inspeção dos bovinos, à Inspeção Federal cabe proceder como se segue: 

a) Observar por 48 horas; se no fim desse período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício 

de todo o lote, no final da matança. 

b) Observar por 36 horas; se no fim desse período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício 

de todo o lote, no final da matança. 

c) Observar por 24 horas; se no fim desse período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício 

de todo o lote, no final da matança. 

d) Observar por 12 horas; se no fim desse período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício 

de todo o lote, no final da matança. 

e) Observar por 06 horas; se no fim desse período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício 

de todo o lote, no final da matança. 

 

30) No sistema APPCC, uma de suas etapas compreende a determinação do ponto crítico para 

controle (PCCs) pelo qual um perigo identificado pode ser controlado. Um PCC é uma situação, 

prática, procedimento ou processo no qual pode ser exercido o controle de um ou mais fatores 

que, se controlados, podem diminuir ou eliminar um perigo. Dois tipos de PCC são identificados: 

PCC1 que assegura o controle de um perigo e PCC2 que diminui, porém não assegura o controle 

de um perigo. É considerado um PCC2: 

a) Pasteurização no fluxograma para produção de leite em pó. 

b) Cocção no fluxograma para o preparo de rosbife em estabelecimento de serviços de alimentos. 
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c) Aquecimento em fluxograma para produção de leite UHT em recipientes semirrígidos. 

d) Estocagem resfriada no fluxograma para a produção de crustáceos. 

e) Pasteurização no fluxograma para produção de presunto fatiado embalado a partir de presunto 

envasado pasteurizado. 

 

31) Na obtenção e no preparo de carcaças e vísceras de bovinos, o repouso previsto pelo RIISPOA é 

de quantas horas? 

a) 12 

b) 48 

c) 18 

d) 36 

e) 24 

 

32) De acordo com o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de OrigemAnimal 

(RIISPOA), em relação aos padrões de identidade e qualidade de pescado e seus derivados, pode-

se afirmar que: 

a) Pescado fresco é aquele que foi submetido a um processo de conservação, através da ação do gelo 

ou por meio de métodos de conservação de efeito similar, mantido em temperaturas próximas à do 

gelo fundente, com exceção daqueles comercializados vivos. 

b) Pescado resfriado é aquele embalado e mantido em temperatura de refrigeração. 

c) O processo de congelamento rápido somente pode ser considerado concluído quando o produto 

atingir à temperatura de -20ºC (vinte graus Celsius negativos). 

d) Surimi é o produto resfriado obtido a partir de carne mecanicamente separada de peixe, submetida 

a lavagens sucessivas, drenagem e refino, com adição de aditivos. 

e) Pescado seco ou desidratado é o produto obtido pela dessecação do pescado em diferentes 

intensidades, por meio somente de processo natural, com aditivos, a fim de se obter um produto 

estável à temperatura ambiente. 

 

33) A limpeza e sanitização na indústria alimentícia são operações muito importantes no controle 

sanitário dos alimentos, pois tais práticas evitam a contaminação e alteração dos alimentos. Em 

relação a limpeza com detergentes, pode- se afirmar que o (os): 

a) Detergente alcalino tem a função do amolecimento de água e controle de depósitos minerais. 

b) Agentes tensoativos tem ação umectante e penetrante, ação dispersante e evita a redeposição de 

resíduos. 

c) Detergente ácido age no controle de depósitos minerais e age no deslocamento de resíduos por 

emulsificação. 

d) Agentes quelantes agem no deslocamento de resíduos por emulsificação e saponificação. 

e) Agentes quelantes são classificados em aniônicos, catiônicos e não- aniônicos. 

 

34) Assinale a doença em que NÃO se condena carcaças e órgãos de bovinos acometidos: 

a) Broncopneumonia verminótica. 
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b) Carbúnculo sintomático. 

c) Septicemia hemorrágica 

d) Piroplasmoses 

e) Anaplasmose 

 

35) Em relação ao processo higiênico-sanitário nos estabelecimentos de abate, NÃO é correto 

afirmar que: 

a) Quando o estabelecimento explora sangue para fins comestíveis, a liberação do mesmo só ocorre 

após a inspeção da carcaça. 

b) O suíno deve ser sangrado num período máximo de 30 segundos transcorridos da insensibilização. 

c) A faca usada na sangria deve ser esterilizada após cada operação durante pelo menos 1 minuto a 

60°C. 

d) Deve haver remoção frequente do excesso de sangue, água e vômitos. 

e) Deve-se manter o fluxo contínuo nos ralos da canaleta de sangria. 

 

36) A micotoxina produzida pelo Aspergillus flavus pode causar prejuízos à saúde de animais e 

humanos. O órgão mais acometido na aflatoxicose é o: 

a) Coração 

b) Fígado 

c) Pâncreas 

d) Pulmão 

e) Rim 

 

37) Se o serviço oficial foi notificado da existência de um foco de doenças vesiculares, o veterinário, 

ao se deslocar para atender à notificação do foco, estabeleceu que o material que deveria colher 

para os exames de confirmação de febre aftosa é: 

a) Epitélio das aftas, linfa (líquido contido nas aftas) e sangue. 

b) Apenas sangue. 

c) Sangue, biopsia de linfanodos e tonsilas. 

d) Sangue e material estomacal. 

e) Sangue, líquido da faringe e esôfago e conteúdo intestinal. 

 

38) O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 87, Parágrafo único, inciso II, da Constituição, combinado 

com o art. 2º do Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, e tendo em vista o que consta do 

Processo nº 21000.009775/2005-33 aprova o modelo da Guia de Trânsito Animal (GTA) a ser 

utilizado em todo o território nacional para transporte de: 

a) Somente animais vivos; 

b) Somente ovos férteis; 

c) Somente animais mortos (cadáveres); 

d) Animais vivos, ovos férteis e outros materiais de multiplicação animal; 
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e) Somente materiais de multiplicação animal. 

 

39) A Instrução Normativa 50 (IN 50/13), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

altera a lista de doenças passíveis de aplicação de medidas de defesa sanitária animal, conforme 

prevê o art. 61 do Decreto nº 24.458/34. As doenças presentes na Lista de Notificação Obrigatória 

ao Serviço Veterinário Oficial devem ser notificadas, obrigatoriamente, por qualquer cidadão, 

bem como por todo profissional que atue na área de diagnóstico, ensino ou pesquisa em saúde 

animal. A IN 50/13 divide as notificações em: imediata – para casos suspeitos ou diagnosticados 

de doenças erradicadas ou nunca registradas no País; imediata – para qualquer caso suspeito; 

imediata – para qualquer caso confirmado; e, mensais – para qualquer caso confirmado. 

Assinale a alternativa que apresenta somente doenças que necessitam de notificação imediata ao 

Serviço Veterinário Oficial quando da ocorrência de qualquer caso suspeito. 

a) Língua azul, doença de Newcastle em aves e botulismo. 

b) Antraz, loque americana das abelhas melíferas e mormo em equinos 

c) Estomatite vesicular, Scrapie em ovinos e caprinos e clamidiose aviária. 

d) Raiva, loque europeia das abelhas melíferas e anemia infecciosa das galinhas. 

e) Raiva, erliquiose, mormo e leptospirose. 

  

40) Assinale a alternativa correta, sobre as doenças de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário 

Oficial: 

a) A febre aftosa é uma doença que requer notificação imediata somente em casos confirmados. 

b) A língua azul é uma doença que requer notificação imediata em qualquer caso suspeito. 

c) A leptospirose e o botulismo devem ser notificados imediatamente quando houver um caso 

suspeito. 

d) A Doença de Newcastle e a anemia infecciosa equina só devem ser notificadas quando houver um 

caso confirmado da doença em laboratório. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO C 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: C  

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  

 

 

TRANSCREVA AS RESPOSTAS NO CARTÃO RESPOSTA A SEGUIR E ENTREGUE  AO 

APLICADOR.   

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

 

 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 
A C E D 

 A C E D 

 A C E D  A C E D 

1 A C E D 

2

1 

A C E D 

3 A C E D 

4

1 

A C E D 

5 A C E D 

6

1 

A C E D 

7 A C E D 

8

1 
A C E D 

9 A C E D 

A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 
A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 

 A C E D 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 

36 

37 

38 

39 

40 

30 


