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PROVA Nº01 

PORTUGUÊS 

Leia o texto 01, abaixo, para 

responder as questões de 01 a 10.  

 

Nós vencidos pelas minorias 

O sentimento corporativista 
exacerbado está levando nosso país 

a um beco sem saída, com o 

prevalecimento da vontade de 

pequenas minorias sobre a multidão 

de brasileiros espremidos em suas 

casas ou nos congestionamentos de 
trânsito provocados por grupos 

descontentes. Classes de 

trabalhadores, intelectuais ou não, 
têm entendido que seus problemas 

são mais importantes que os dos 

outros e se atiram, desde junho, a 
uma série de manifestações públicas 

de seus interesses, compreensíveis 

sob certo ponto de vista, mas que 
infernizam a vida de milhões de 

pessoas. 

Para essas manifestações vem sendo 
defendida ideia de que a Constituição 

brasileira garante a liberdade de 

expressão do pensamento e, 
portanto, não se poderia impedir que 

pequenos grupos de pessoas 

interrompam grandes artérias nas 
cidades e até as estradas por onde 

circulam nossas riquezas. Esse, sem 

nenhuma dúvida, é um erro grave. A 
manifestação de pensamento está 

realmente prevista na Constituição, 

que a tornou livre, no seu artigo 5.º, 
IV, e também no artigo 220, que 

dispõe que a manifestação do 

pensamento, sob qualquer forma, 

processo ou veiculação, não poderá 
sofrer restrição, vedada qualquer 

forma de censura de natureza 

política, ideológica e artística. 

Porém transparece claramente no 

texto constitucional que restou 

amparada tão somente a 
exteriorização do pensamento, ou 

seja, qualquer pessoa tem o direito 

inalienável de dizer o que pensa a 
interlocutores presentes ou ausentes. 

Essa liberdade não inclui de forma 

alguma a violência materializada de 
insatisfações, de reivindicações não 

atendidas, nem contrariedades com a 

conduta não aprovada de adversários 
políticos. 

Da mesma forma que a Constituição 

não permite que se possa impor a 
alguém uma obrigação que conflite 

com sua crença religiosa ou sua 

convicção filosófica ou política, 
também não está autorizado o uso 

de força física ou de violência como 

amparo a pretensões pessoais ou 
corporativas. O uso dessa força e a 

violência, se não forem contidos, 

tenderão a tornar-se cada vez mais 
graves. 

Atear fogo em pneus ou madeira nas 

ruas e avenidas ou em estradas 
como forma de interromper o trânsito 

e chamar a atenção para sentimentos 

corporativos constitui conduta 
inadequada que está prevista e é 

punida pelo Código Penal, e não a 

liberdade de expressão prevista na 
Constituição. Essa exacerbação de 

valores corporativos está 

evidenciando em nosso país uma 
espécie de porre de democracia que 

concorre não para seu 

aprimoramento, mas para seu 
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enfraquecimento. Realmente, o 
desrespeito à liberdade de transitar 

livremente imposta à maioria resulta 

de manifestações equivocadas de 
uma minoria, ou seja, inverte-se o 

princípio democrático de que sempre 

deve prevalecer a vontade da 
maioria, e não da minoria. 

As pretensões e os sentimentos 

desses grupos que lutam por direitos 
devem ser compreendidos e 

respeitados, mas, seguramente, há 

uma lacuna da lei. Verifica-se o que 
os romanos chamavam de lege 

ferenda, ou seja, questão que deve 

ser enfrentada e disciplinada por lei. 
Para isso, entretanto, dependeríamos 

do sempre moroso Congresso 

Nacional. 

Nem se fale daqueles grupos de 

baderneiros que se aproveitam da 

boa-fé de manifestantes bem-
intencionados e quebram bancos, 

lojas de automóveis, sinais de 

trânsito, postos telefônicos, tudo 
para demonstrar que desejam existir, 

mas nem sabem como e com que 

propósitos, porque preferem manter-
se anônimos e com o rosto coberto 

por máscaras. Eles parecem 

entender, em conduta anarquista, 
que só as leis que consideram boas 

devem ser cumpridas. Daí a sem-

cerimônia com que as desrespeitam, 
até debochando de cada um de nós 

que não pensamos da mesma 

maneira. 

A conduta delinquente desses grupos 

está claramente prevista no artigo 

163 do Código Penal e por isso 
mesmo não será admissível que o 

Estado brasileiro deixe de enfrentá-

los ou coibi-los. Quando se trata de 

crime contra o patrimônio, público ou 
privado, eventual omissão do 

policiamento será tão criminosa como 

a própria conduta dos delinquentes. 
Isso, lamentavelmente, vem 

ocorrendo entre nós e se repete a 

cada dia. 

Não se deseja que haja violência na 

contenção desses grupos, todavia a 

indiferença, o pouco-caso e a vista 
grossa do policiamento fazem o mau 

exemplo frutificar, dada a evidência 

da impunidade. Na presença de crime 
claramente caracterizado, torna-se 

inadmissível cruzar os braços. Os 

maus exemplos são tão perigosos 
que esses infratores chegaram ao 

extremo de danificar o tradicional 

Monumento às Bandeiras, no 
Ibirapuera, que representa um marco 

da civilização paulista. Quando se 

trata, como no caso, de dano em 
bem especialmente protegido por lei 

em razão de seu valor artístico, 

histórico e cultural, configura-se 
grave infração ao artigo 63 da Lei n.º 

9.605/98 (Lei do Meio Ambiente), 

significando que é obrigação da 
Polícia Civil identificar e propor a 

punição dos infratores. 

Insiste-se em que a necessidade de 
punição tem o propósito de proteger 

a sociedade, não se podendo 

confundir com o não reconhecimento 
do exercício de liberdades previstas 

na Carta Magna. A ação penal, no 

caso, é pública incondicionada, 

significando que não se admite 

acomodação do aparelho de Estado. 

   (Aloísio de Toledo César 

– Desembargador do Tribunal de JUSTIÇA 

DE São Paulo – Publicado em O Estado de 

São Paulo em 12 de outubro de 2013) 
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01) Pela leitura do texto, e tendo em 
vista o título apresentado: “Nós 

vencidos pelas minorias”, o grupo 

que melhor representa essa minoria 
retratada pelo autor é: 

 

a) A classe política brasileira, que 
corrompe as instituições brasileiras 

com a prática sistematizada da 

corrupção; 
b) O Estado brasileiro inerte à 

quebradeira dos manifestantes;  

c) A polícia brasileira mal aparelhada 
que não tem reação frente à 

violência das manifestações;  

d) Os grupos descontentes que 
realizam manifestações e infernizam 

a vida de milhões de brasileiros. 

 

02) Identifique qual das charges 
abaixo resume a ideia principal 

retratada no sétimo parágrafo do 

texto: 
 

a) 

 
 
b)  

 

 
c)  

 
 

d)  

 
 

03) De acordo com o entendimento 

do autor está correta a afirmativa: 
 

a) As pretensões e os sentimentos 

desses grupos que lutam por direitos 
não devem ser ouvidos nem mesmo 

respeitados; 

b) É um erro a ideia defendida de 
que a Constituição brasileira garante 

a liberdade de expressão do 

pensamento e, portanto, não se 
poderia impedir que pequenos grupos 

de pessoas interrompam grandes 

artérias nas cidades e até as estradas 
por onde circulam nossas riquezas; 
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c) Todo tipo de manifestação mesmo 
que violenta deve ser considerada 

legítima pelo Estado Brasileiro;  

d) A polícia esta absolutamente 
correta em não interferir sob 

qualquer forma nas manifestações 

realizadas pela sociedade civil 
organizada, já que este é um direito 

constitucional.  

 

04) Na frase: 

 
“Para essas manifestações vem 

sendo defendida ideia de que a 

Constituição brasileira garante a 
liberdade de expressão do 

pensamento e, portanto, não se 
poderia impedir que pequenos grupos 

de pessoas interrompam grandes 

artérias nas cidades e até as estradas 
por onde circulam nossas riquezas.” 

 

A palavra em destaque não pode ser 
corretamente substituída, sem 

comprometer o entendimento da 

frase por: 
 

a) logo; 

b) consequentemente; 
c) entretanto; 

d) então. 

 

05) – Na frase: 

 
“O sentimento corporativista 

exacerbado está levando nosso país 

a um beco sem saída, com o 
prevalecimento da vontade de 

pequenas minorias (...)” 

 
 

A palavra em destaque pode ser 

corretamente substituída por: 
EXCETO. 

 

a) intenso; 
b) exagerado; 

c) assoberbado 

d) elevado. 

 

06) Segundo o autor, o fenômeno 
que ele denomina de “porre de 

democracia” contribui para: 

 
a) o aprimoramento da democracia;    

b) o aumento da violência de forma 

generalizada;  
c) o fortalecimento das ações 

policiais contra manifestações 

violentas; 
d) o enfraquecimento da própria 

democracia. 

 

07) Em seu texto, o autor define o 
Congresso Nacional como sendo: 

 

a) moroso; 
b) ágil; 

c) corrupto; 

d) incompetente. 

 

08) Na frase: 

 

“O sentimento corporativista 
exacerbado está levando nosso país 

a um beco sem saída”. 

 
 

Qual figura de linguagem está 

representada na expressão em 
destaque? 

 

 

a) pleonasmo; 

b) metáfora; 

c) prosopopeia; 
d) metonímia. 
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09) De acordo com o texto, podemos 
afirmar que pelo princípio 

democrático sempre deve prevalecer 

a vontade: 
 

a) da minoria; 

b) dos manifestantes; 
c) da maioria; 

d) dos políticos brasileiros. 

 

10) No 3º parágrafo, a expressão em 

destaque se refere à: 
 

“Essa liberdade não inclui de forma 

alguma a violência materializada de 
insatisfações, de reivindicações não 

atendidas, nem contrariedades com a 
conduta não aprovada de adversários 

políticos.” 

 
a) Liberdade de ir e vir; 

b) Livre manifestação do 

pensamento;    
c) Liberdade de manifestações 

violentas;   

d) Liberdade de associação 
corporativa. 

 

11) Avalie as palavras abaixo: 

 

I – chuva; 
II – Carro; 

III - unha 

IV – campo 
 

Representam dígrafos que 

desempenham a função de 
consoantes: 

 

a) Apenas as palavras I e II; 
b) Apenas as palavras II e III; 

c) Apenas as palavras I, II e III; 

d) Apenas a palavra IV. 

 

12) Representa exemplo de uma 
frase imperativa: 

 

a) Faça-o entrar no carro! 
b) Obrigaram o Deputado a sair do 

plenário. 

c) Bons ventos o levem! 
d) Que prova difícil! 

 

13) A frase: 
 

“Entrei na casa e sentei-me.” 
 

Possui quantas orações? 

 

a) duas; 

b) três; 

c) quatro; 
d) apenas uma oração. 

 

14) Analise a oração abaixo: 
 

As praias estão cada vez mais 

poluídas. 
 

O termo em destaque representa um 
dos elementos essenciais da oração: 
 

Este elemento é: 

 

a) o sujeito; 
b) o predicado; 

c) o adjunto adnominal; 

d) o aposto. 
 

15) Na frase: 
 

“Dispensamos todos os funcionários.” 
 

O sujeito é: 
 

a) indeterminado; 

b) inexistente; 

c) implícito e determinado; 
d) funcionários. 
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16) Identifique a predicação verbal 
na frase abaixo: 
 

“Os animais precisam de carinho.” 
 

O verbo é: 
 

a) Intransitivo; 

b) Transitivo Direto; 

c) Transitivo Indireto; 
d) Transitivo Direto e Indireto. 
 

17) Em qual das frases abaixo o 
verbo se apresenta na “voz ativa”: 
 

a) A aluna foi escolhida pelos 

professores; 

b) Maria é amada por muitos; 
c) A situação já era conhecida por 

todos; 

d) Eu escolhi os vencedores. 
 

18) Qual das frases abaixo 

representa um adjunto adverbial de 
conformidade: 
 

a) Talvez seja melhor não irmos à 

praia hoje; 

b) Ela fez tudo conforme o 
combinado; 

c) Sempre fizemos tudo por você; 

d) Aquele menino trabalha por pura 
necessidade. 
 

19) Na frase: 
 

Tentei chegar mais tarde, porém 
não consegui. 
 

A conjunção coordenativa pode ser 

corretamente substituída por: 

EXCETO. 
 

a) contudo; 

b) todavia; 

c) no entanto; 
d) portanto. 

 
 

20) Na frase: 
 

A prova já tinha começado, quando 

ele passou mal. 
 

A expressão em destaque representa 

uma: 
 

a) oração subordinada 

b) conjunção subordinativa; 
c) conjunção coordenativa; 

d) nenhuma das alternativas acima. 

 

 

21) Marque a alternativa que 
apresenta erro em relação às normas 

gramaticais: 
 

a) Marina fica mais bonita à medida 

em que cresce; 
b) Marina fica mais bonita na 

medida que cresce; 

c) Marina fica mais bonita à medida 
que cresce; 

d) Marina fica mais bonita na 

medida em que cresce. 
 

 

22) Na frase: 

 

 

Eis livro de que preciso. 

 

 
A expressão em destaque é: 

 

 
a) complemento nominal; 

b) objeto direto; 

c) objeto indireto; 
d) predicativo do sujeito; 
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23) A figura de linguagem presente 
em: 

 

“Adoro ler Machado de Assis.” 
 

Representa uma: 

 
a) metáfora; 

b) metonímia; 

c) catacrese; 
d) pleonasmo. 

 

24) Na frase: 

 

”Entrei para dentro da casa assim 
que anoiteceu.” 

Apresenta um vício de linguagem 
conhecido como: 

 

a) redundância; 
b) barbarismo; 

c) morfologia; 

d) solecismo. 

 

25) Marque a alternativa que 
apresenta erro gramatical quanto à 

concordância verbal: 

 
a) A maioria dos professores aprovou 

a ideia; 

b) Os músicos tocaram uma linda 
música; 

c) Um bando de mendigos destruiu a 

praça; 
d) Cerca de mil manifestantes 

participou das confusões. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PROVA Nº 02 

MATEMÁTICA 
 

26) Representam exemplos de 

números Racionais (Q): 

 
a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, .... 

b) ..., –8, –7, –6, –5, –4, –3, –2, –1, 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ..... 

c) 1/2, 3/4, 0,25, –5/4;  

d) √2, √3, –√5, 1,32365498...., 
3,141592.... 

 

27) Pertencem ao conjunto dos 

naturais os números inteiros 
positivos, incluindo o zero. Esse 

conjunto é representado pela letra: 

 
a) N - maiúscula 

b) n - minúscula 

c) Z - maiúscula 
d) U - Maiúscula 

 

28) O antecessor de 1.148 é: 

 
a) 1.149 

b) 1.140 

c) 1.147 
d) 1.150  

 

29) Determine o valor da expressão 

algébrica abaixo, com x = 2: 

 

 
 
 

 

 
a) 67 

b) 40 

c) 35 
d) 25    
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30) Resolva: 
 

X + 2 

X2 – 4x + 4 

 

Sabendo-se que x = 6 

 
 

 

 
 

a) 1/16 

b) 1/2 
c) 1/4 

d) 2/3 

 

31) Resolva a equação abaixo: 
 

8 x + 24 = 40 

 
 

 

 
a) 2    

b) 16  

c) 8 
d) 64 

 

32) Resolva: 

 

4x (x + 6) - x2 = 5x 

 

X é igual a: 

 
 

 

 
 

 

a) 3 
b) 4 

c) 5 

d) 6 

 

33) Qual a resposta da equação 81x-
27-49= -7x+12 

 

 
 

 

a) 1; 
b) 88; 

c) 2; 

d) 10. 

 

34) Resolva a inequação: 
 

2x - 6 < 0 

 
 

 
a) x = 3 

b) x < 3 

c) x < 2 
d) x < 0 

 

35) Maria saiu de casa às 13h 35min, 

caminhando até a escola que fica a 5 

minutos de sua casa, e chegou na 
hora da aula de reforço cuja duração 

é de duas horas e vinte minutos. A 

que horas terminará a aula de Maria? 
 

 

a) 17 horas; 
b) 15 horas e 40 minutos;    

c) 16 horas;   

d) 16 horas e 35 minutos;  
 

 

36) Em um reservatório de 1m3 

cabem: 

 

 

a) 1.000 litros de água 
b) 100 litros de água; 

c) 1.300 litros de água; 

d) 10.000 litros de água 
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37) O Sr. José tem 80 anos, a sua 
netinha tem 4 anos, qual a razão, 

entre a idade dos dois? 

 
 

 

 
a) 4 

b) 20 

c) 40 
d) 10 

 

38) Uma pessoa recebe R$ 2.800,00 

por 30 dias trabalhados. Se ela 

trabalhou apenas 20 dias, quanto 
terá direito a receber 

aproximadamente? 
 

 

 
 

a) 2.510,00; 

b) 1.866,00; 
c) 2.860,00; 

d) 1.380,00; 

 

39) 250 cm é igual à: 

 
a) 0,250 metros; 

b) 25 metros; 

c) 0,25 metros; 
d) 2,5 metros; 

 

40) Expresse a razão 25 por 50 em 

forma de porcentagem: 
 

 

 

 

a) 0,5%; 

b) 5%; 
c) 50%; 

d) 10%; 

 

 

PROVA Nº03 

INFORMÁTICA 

41) O logotipo identificado abaixo 

representa o navegador de internet: 
 

 
 

a) Mozilla Firefox; 

b) Google Chrome; 
c) Internet Explorer; 

d) Windows Explorer. 

 

42) O protocolo HTTPS é utilizado, 
em regra, quando se deseja evitar 

que a informação transmitida entre o 

cliente e o servidor seja visualizada 
por terceiros, como por exemplo no 

caso de compras online. A existência 

na barra de tarefas de um cadeado 
(que pode ficar do lado esquerdo ou 

direito, dependendo do navegador 

utilizado) demonstra: 
 

a) Certificação de página segura 

(SSL); 
b) Proteção de segurança contra 

antivírus; 

c) Página sem protocolo de 
segurança SQL; 

d) Nenhuma das opções acima. 
 

43) Dentre os princípios básicos da 
segurança da informação, aquele que 

prevê a garantia da exatidão da 

informação, ou seja, que a 
informações não seja modificada de 

forma indevida é: 

 
a) O princípio do não repudio; 

b) O princípio da confidencialidade; 

c) O princípio da disponibilidade; 
d) O princípio da integridade. 
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44) O desrespeito à política de 
segurança na internet ou à política de 

uso aceitável de uma instituição pode 

ser considerado como um incidente 
de segurança. 
 

Avalie as afirmativas abaixo quanto 

aos cuidados a serem tomados no 

uso da internet. 
 

I - procure estar ciente da política de 

segurança da empresa onde você 

trabalha e dos serviços que você 
utiliza (como Webmail e redes 

sociais); 
 

II - fique atento às mudanças que 

possam ocorrer nas políticas de uso e 
de privacidade dos serviços que você 

utiliza, principalmente aquelas 

relacionadas ao tratamento de dados 
pessoais, para não ser surpreendido 

com alterações que possam 

comprometer a sua privacidade; 
 

III - fique atento à política de 

confidencialidade da empresa onde 
você trabalha e seja cuidadoso ao 

divulgar informações profissionais, 

principalmente em blogs e redes 
sociais; 
 

IV - notifique sempre que se deparar 
com uma atitude considerada 

abusiva, tais como: 

compartilhamento de senhas; 
divulgação de informações 

confidenciais; 

envio de boatos e mensagens 
contendo spam e códigos maliciosos 

e outros 
 

Estão corretas: 
 

a) Apenas as afirmativas I, II e III; 

b) Apenas as afirmativas I, II e IV; 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV; 

d) Todas as afirmativas estão 

corretas. 

45) No uso de atalhos do teclado 
para guias e janelas  no Linux, o 

CRTL N realiza qual função? 

 
 

a) Alterna para a última guia; 

b) Abre uma nova janela; 
c) Abre a página "Histórico"; 

d) Maximiza ou minimiza a janela. 

 

 

46) É a cópia de dados de um 
dispositivo de armazenamento em 

outro para que possam ser 

restaurados em caso de perda dos 
dados originais, o que pode envolver 

apagamentos acidentais ou corrupção 
dos dados. 

 

  
a) Savescreen  

b) Área de transferência 

c) Konquerror 
d) Backup 

 

 

47) “Exibe o título ou nome do 

arquivo aberto no Writer, traz 
também os botões de minimizar, 

restaurar/maximizar e fechar a 

janela deste arquivo, caso você tenha 
mais de um arquivo aberto a ação 

aplicada fechará todos eles”.  

 
 

A definição acima se refere às: 

 
 

a) Barra de Menus; 

b) Barra de Ferramentas; 
c) Barra de Títulos; 

d) Barra de Funções. 
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48) O armazenamento do documento 
é uma das razões fundamentais para 

o uso de um editor de textos. O 

procedimento que confirma o 
armazenamento do documento em 

um meio de armazenamento é o 

salvamento do arquivo que pode ser 
automaticamente ou manualmente. 

 

Para salvar um documento, no Editor 
de Textos - Writer você poderá usar: 

EXCETO 

 
a) O botão Salvar, representado pelo 

disquete na Barra Padrão; 

b) A opção Salvar do menu Arquivo; 
c) A combinação de teclas Ctrl + S 

pressionadas simultaneamente; 

d) A combinação de teclas Ctrl + 
Shift pressionadas simultaneamente. 

 

49) Marque a alternativa correta 
sobre o Editor de Textos - Writer: 
 

a) Se você deseja enviar o arquivo 

do Editor de Textos Writer, para 
alguém que utilize um Office de 

formato proprietário da Microsoft 

salve no formato “Microsoft Word 
97/2000/XP(.doc)” desta forma o 

arquivo poderá ser aberto tanto no 

pacote Office da Microsoft quanto no 
BROffice/LibreOffice; 

b) Caso o arquivo já tenha sido salvo 

anteriormente e você deseja salvar 
com um novo nome e NÃO alterar o 

arquivo original você deverá 

selecionar no menu “Arquivo” - 

“Salvar” esta opção permite que você 

faça cópias (versões) de seu arquivo; 

c) A opção de “Salvar Como” pode 
ser acessada pressionando-se as 

teclas CTRL+SHIFT+S 

alternadamente; 

d) Os arquivos criados no Writer não 
podem ser abertos em versão PDF. 

 

50) Na figura abaixo o número 
representado na coluna B, linha 6 é: 

 

 
 

a) o total das despesas do mês de 

julho; 
b) a soma das despesas de março a 

junho;    

c) a soma de B2 a B4;   
d) nenhuma das opções acima. 

 

PROVA Nº 04 

LEGISLAÇÃO 

 
51) A Constituição Federal 

atualmente em vigor no Brasil foi 

promulgada em: 
 

a) 15 de novembro de 1988; 

b) 05 de outubro de 1998;  
c) 07 de setembro de 1988;  

d) 05 de outubro de 1988; 

 

52) A República Federativa do Brasil, 

é formada pela união indissolúvel 
dos: EXCETO 

 

 

a) Estados 

b) Municípios 

c) Distrito federal 
d) Territórios 
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53) A Constituição Federal determina 
que a República Federativa do Brasil, 

constitui-se em Estado Democrático 

de Direito e tem como fundamentos 
(entre outros): 
 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 
 

Estão corretas: 
 

a) Apenas as alternativas I, II e III; 

b) Apenas as alternativas II, III e IV; 
c) Apenas as alternativas I, II, III e 

IV; 

d) Todas as alternativas estão 
corretas.  
 

54) São Poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si: 
 

a) O Executivo; 

b) O Legislativo; 
c) A sociedade civil organizada; 

d) O Judiciário. 
 

55) É a atividade do Estado de dar 

cumprimento aos comandos 

normativos para realização dos fins 
públicos, sob regime jurídico 

administrativo (em regra), e por atos 

passíveis de controle. 
 

É exercida tipicamente pelo Poder 

Executivo, mas pode ser 

desempenhada também pelos demais 

Poderes, em caráter atípico: 
 

A definição acima se refere à: 
 

a) Função Administrativa; 
b) Função Regulamentar; 

c) Função Legislativa 

d) Função Normativa; 
 

56) São fontes do Direito 
Administrativo:  
 

I - os preceitos normativos do 

ordenamento jurídico, sejam eles 

decorrentes de regras ou princípios, 
contidos na Constituição, nas leis e 

em atos normativos editados pelo 

Poder Executivo para a fiel execução 
da lei; 
 

II - a jurisprudência, isto é, reunião 

de diversos julgados num mesmo 

sentido. 
 

III - Se houver Súmula Vinculante, a 

jurisprudência será fonte primária e 
vinculante da Administração Pública; 
 

IV - a doutrina: produção científica 
da área expressa em artigos, 

pareceres e livros, que são utilizados 

como fontes para elaboração de 
enunciados normativos, atos 

administrativos ou sentenças 

judiciais; 
 

V - os costumes ou a praxe 

administrativa da repartição pública. 
 

Estão corretas: 
 

a) Apenas as afirmativas I, II e III;    

b) Apenas as afirmativas II, III e V;  

c) Apenas as afirmativas I, II, III e 
IV; 

d) Todas as afirmativas estão 

corretas. 

 

57) São princípios do Direito 
Administrativo expressos no caput do 

art. 37 da Constituição: EXCETO: 

 
a) legalidade; 

b) integridade; 
c) impessoalidade; 

d) publicidade; 
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58) Para realizar suas atividades, a 
Administração Pública detém 

prerrogativas ou poderes. 

 
O poder que consiste “na atividade 

de condicionar e restringir o exercício 

dos direitos individuais, tais como 
propriedade e a liberdade, em 

benefício do interesse público”, tendo 

como a discricionariedade, 
autoexecutoriedade e coercibilidade, 

se refere: 

 
a) Ao poder normativo; 

b) Ao poder disciplinar; 

c) Ao poder de polícia; 
d) Ao poder discricionário. 

 

59) “A declaração do Estado ou de 

quem o represente, que produz 
efeitos jurídicos imediatos, com 

observância de lei, sob regime 

jurídico de direito público e sujeita a 
controle do Poder Judiciário. 

 

Tendo em vista o regime jurídico 
administrativo, possuem os seguintes 

atributos: presunção de legitimidade 

e veracidade; imperatividade, pois se 
impõem aos seus destinatários, 

independentemente de sua 

concordância; autoexecutoriedade, 
podendo a Administração como regra 

executar suas decisões, sem a 

necessidade de submetê-las 
previamente ao Poder Judiciário.” 

 

A definição acima se refere ao: 

 

a) ato administrativo; 

b) processo administrativo; 
c) procedimento administrativo; 

d) projeto administrativo. 

 

60) Representam modalidades de 
licitação, previstas na Lei 8666/93: 

EXCETO: 
 

a) Carta Convite 
b) Processo Seletivo;    

c) Concurso;   

d) Leilão;  
 

61) “É a modalidade de licitação 

cabível, qualquer que seja o valor de 
seu objeto, tanto na compra ou 

alienação de bens imóveis, 

ressalvado o disposto no art. 19 da 
lei 8666/93”: 
 

a) Tomada de Preços; 

b) Concorrência; 
c) Processo Seletivo; 

d) Cotação; 
 

62) Com relação à licitação, o 

princípio que prevê que a  

Administração não pode, concluído o 
procedimento, atribuir o objeto da 

licitação a outrem que não o 

vencedor, denomina-se: 
 

a) Princípio do Julgamento objetivo; 

b) Princípio da Adjudicação 

compulsória; 
c) Princípio da Homologação 

Subjetiva; 

d) Princípio da Isonomia. 
 

63) Sobre as licitações podemos 

afirmar: EXCETO 
 

a) Dentre os tipos de licitações 
existentes, o menor preço é regra 

geral, só podendo ser afastada pelo 

tipo melhor técnica, ou técnica e 
preço, quando os serviços a serem 

contratados forem 

predominantemente intelectuais.  
b) o tipo maior lance ou oferta é 

utilizado nos casos de alienação de 
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bens ou concessão de direito real de 
uso; 

c) para bens e serviços de 

informática, é obrigatória a utilização 
do tipo técnica e preço. 

d) na elaboração de serviços de 

natureza intelectual, pode-se aplicar, 
excepcionalmente, o tipo de licitação 

melhor técnica. 
 

64) De acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Bom Despacho, o  

exercício indireto do poder pelo povo 
no Município se dá por: 

 

a) Plebiscito; 
b) Referendo; 

c) Iniciativa Popular; 

d) representantes eleitos mediante 
sufrágio universal e voto direto 

secreto. 
 

65) O processo legislativo 

compreende a elaboração de: 

EXCETO: 
 

a) emenda à Lei Orgânica;  

b) lei complementar;  

c) Portaria ordinária;  
d) decreto legislativo;  
  

66) O Poder Executivo é exercido: 
 

a) Pelo Presidente da Câmara 
Municipal; 

b) Pelos Vereadores; 

c) Pelo Prefeito Municipal; 
d) Pelo Chefe de Gabinete. 
 

67) A eleição para Prefeito e Vice 

Prefeito são para um mandato de: 
 

a) Cinco anos; 

b) Quatro anos; 

c) Oito anos 
d) Três anos; 

 

68) Qual das frases abaixo 
representa um adjunto adverbial de 

conformidade: 

 
a) Talvez seja melhor não irmos à 

praia hoje; 

b) Ela fez tudo conforme o 
combinado; 

c) Sempre fizemos tudo por você; 

d) Aquele menino trabalha por pura 
necessidade. 

 

69) Representam Impostos de 

Competência do Município: EXCETO 

 
a) IPTU; 

b) ISSQN; 
c) ITBI; 

d) ICMS; 

 

70) O Município aplicará anualmente 

___, no mínimo, da receita resultante 
de impostos, compreendida a 

proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do 
ensino e da educação. 

 

A opção que completa corretamente 
a lacuna acima é: 

 

a) 25%; 
b) 20%; 

c) 15%; 

d) 35%. 

 

71) A investidura no cargo público 

ocorrerá com a: 

 

a) Aprovação em concurso público; 

b) Convocação 

c) Nomeação 
d) Posse 
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72) O prazo de validade do concurso 
público será de: 

 

a) dois anos, prorrogável por 
períodos iguais e sucessivos em 

conformidade com a necessidade da 

Administração; 
b) dois anos, prorrogável uma única 

vez, por igual período; 

c) quatro anos improrrogáveis; 
d) nenhuma das alternativas acima. 

 

73) A quem compete originariamente 

homologar o concurso público da 

Prefeitura Municipal? 
 

a) ao legislativo municipal; 
b) ao Ministério Público; 

c) ao Prefeito Municipal; 

d) ao Secretário Municipal de 
Administração. 

 

74) No período do estágio probatório 

apurar-se-ão os seguintes requisitos: 

EXCETO 
 

a) Idoneidade moral; 

b) Improbidade administrativa; 
c) Disciplina; 

d) Assiduidade;  

 

75) Inexistindo disposição específica, 
os atos do órgão ou autoridade 

responsável pelo processo e dos 

administrados que dele participem 
devem ser praticados no prazo de:  

 

a) 30 dias; 

b) 90 dias; 

c) 5 dias; 

d) 120 dias. 
 

 

 
 

PROVA Nº07 
TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA – 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
76) A iniciativa privada poderá 

participar do Sistema Único de Saúde 

(SUS), em caráter: 
 

a) complementar; 

b) exclusivo;  
c) supletivo;  

d) substitutivo; 

 

77) São objetivos do Sistema Único 

de Saúde SUS:  
 

I - a identificação e divulgação dos 
fatores condicionantes e 

determinantes da saúde; 

II - a formulação de política de saúde 
destinada a promover, nos campos 

econômico e social, a observância do 

disposto na legislação específica; 
III - a assistência às pessoas por 

intermédio de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades 

preventivas.  
 

Estão corretas: 

 
a) Apenas as afirmativas I e II; 

b) Apenas as Afirmativas II e III; 

c) Apenas as Afirmativas I e III; 
d) Todas as afirmativas estão 

corretas 

 

78) Marque a afirmativa incorreta: 

 
a) A União poderá executar ações de 

vigilância epidemiológica e sanitária 

em circunstâncias especiais, como na 
ocorrência de agravos inusitados à 

saúde, que possam escapar do 
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controle da direção estadual do 
Sistema Único de Saúde (SUS) ou 

que representem risco de 

disseminação nacional. 
b) À direção municipal do Sistema de 

Saúde (SUS) compete, entre outros,  

planejar, organizar, controlar e 
avaliar as ações e os serviços de 

saúde e gerir e executar os serviços 

públicos de saúde; 
c) Caberá ao Município, com seus 

recursos próprios, financiar o 

Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena.   

d) Na modalidade de assistência de 

atendimento e internação 
domiciliares incluem-se, 

principalmente, os procedimentos 

médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de 

assistência social, entre outros 

necessários ao cuidado integral dos 
pacientes em seu domicílio.  

 

79) A opção que completa 

corretamente a determinação abaixo 
é: 

 

“Os serviços de saúde do Sistema 
Único de Saúde - SUS, da rede 

própria ou conveniada, ficam 

obrigados a permitir a presença, 
junto à parturiente, de 

___________________ durante todo 

o período de trabalho de parto, parto 
e pós-parto imediato.” 

 

a) um acompanhante; 

b) pelo menos dois acompanhantes; 

c) três acompanhantes; 

d) Nenhuma das opções acima, não é 
permitido a presença de 

acompanhante.     

 

80) Representam princípios 
constitucionais do Sistema Único de 

Saúde: EXCETO 

 
a) Universalidade; 

b) Equidade; 

c) Centralização; 
d) Participação Social. 

 

81) Avalie as afirmativas abaixo 

sobre os sistemas de saúdes 

municipais: 
 

I - Os estabelecimentos do 

subsistema municipal, do SUS-
Municipal, não precisam ser, 

obrigatoriamente, de propriedade da 
prefeitura, nem precisam ter sede no 

território do município. Suas ações, 

desenvolvidas pelas unidades 
estatais (próprias, estaduais ou 

federais) ou privadas (contratadas ou 

conveniadas, com prioridade para as 
entidades filantrópicas), têm que 

estar organizadas e coordenadas, de 

modo que o gestor municipal possa 
garantir à população o acesso aos 

serviços e a disponibilidade das ações 

e dos meios para o atendimento 
integral. 

 

II - A criação e o funcionamento 
desse sistema municipal possibilitam 

uma grande responsabilização dos 

municípios, no que se refere à saúde 
de todos os residentes em seu 

território. No entanto, possibilitam, 

também, um elevado risco de 

atomização desordenada dessas 

partes do SUS, permitindo que um 

sistema municipal se desenvolva em 
detrimento de outro, ameaçando, até 

mesmo, a unicidade do SUS. Há que 

se integrar, harmonizar e 
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modernizar, com eqüidade, os 
sistemas municipais. 

 

III - Os sistemas municipais de saúde 
apresentam níveis diferentes de 

complexidade, não sendo permitido o 

estabelecimentos ou órgãos de saúde 
de um município atenderem usuários 

encaminhados por outro. 

 
Estão corretas: 

 

a) Apenas I e II;    
b) Apenas I e III;  

c) Apenas II e III; 

d) Todas as afirmativas estão 
corretas. 

 

82) Doença infecciosa, sistêmica, de 

evolução crônica, sujeita a surtos de 
agudização e períodos de latência. 

Tem como agente etiológico o 

Treponema pallidum: 
 

a) Cancro Duro; 

b) Sífilis; 
c) HIV; 

d) Gonorréia; 

 

83) Conjunto de ações que 

proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes 

e condicionantes de saúde individual 
ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou 
agravos. 

 

a) Vigilância Sanitária; 
b) Vigilância em Saúde; 

c) Vigilância Epidemiológica; 

d) Vigilância Coletiva. 

 

84) “Ocorre quando o próprio 
sistema imune do indivíduo, ao 

entrar em contato com uma 

substância estranha ao organismo, 
responde produzindo anticorpos e 

células imunes (linfócitos T). Esse 

tipo de imunidade geralmente dura 
por vários anos, às vezes, por toda 

uma vida. Os dois meios de se 

adquirir são contraindo uma doença 
infecciosa e a vacinação.” 

 

A definição acima se refere: 
 

a) imunização passiva; 

b) imunização ativa; 
c) imunização atenuada; 

d) imunização inativada. 

 

 

85) São exemplos de vacinas 

inativadas: EXCETO 

 
 

a) DPT; 

b) Hepatite A; 
c) Hepatite B; 

d) BCG. 

 

 

86) A administração não-simultânea 
de diferentes vacinas deve seguir 

intervalos entre elas; a administração 

de duas vacinas viva as-atenuadas 
deve esperar por um intervalo entre 

as aplicações de: 

 
 

a) 2 semanas 

b) 4 semanas; 
c) 15 semanas; 

d) Nenhuma das alterativas acima; 
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87) Chamado leucorreia, é 
representado pela saída de secreção 

de coloração e abundância variável. 

A leucorreia fisiológica é uma 
secreção normalmente produzida 

pelas mucosas vulvares, 

endocervical, ecto-cervical e 
sobretudo vaginal que pode 

ocasionar corrimento sem dar motivo 

para inquietação e/ ou tratamento. 
As leucorreias patológicas estão 

ligadas a inflamações vulvovaginais, 

e pela sua relevância e frequência 
devem ser diagnosticadas e tratadas. 
 

A definição acima se refere: 
 

a) À hipomenorréia; 

b) À amnorréia; 

c) Ao período Menstrual; 
d) Ao corrimento Vaginal. 
 

88) “É o primeiro passo para a 
vivência da gestação, parto e 

nascimento saudável e humanizado. 
Todas as mulheres têm o direito 

constitucional de ter acesso e 

informações sobre o que está 
ocorrendo com o seu corpo, como 

minimizar os desconfortos 

provenientes das alterações 
gravídicas, conhecer os sinais de 

risco e aprender a lidar com os 

mesmos, quando a eles estiver 
exposta. e puerpério, mediante um 

conjunto de condutas, procedimentos 

e atitudes que permitem à mulher 
expressar livremente seus 

sentimentos.” 
 

A definição acima se refere 
 

a) ao pós-parto; 
b) ao pré-natal; 

c) Ao resguardo; 

d) Diagnóstico de Gravidez. 
 

89) “Como forma de calcular a idade 
gestacional, e data provável de do 

parto, quando a data da última 

menstruação é conhecida pela 
gestante, podemos utilizar o 

calendário, contando o número de 

semanas a partir do 1º dia da última 
menstruação até a data da consulta. 

A data provável do parto 

corresponderá ao final da 
__________, contada a partir do 1º 

dia da última menstruação.” 

 
 

A opção que completa corretamente 

o método acima é: 
 

 

a) 39ª semana; 
b) 38ª semana; 

c) 40ª semana; 

d) 36ª semana. 
 

 

90) “Entende-se como conjunto de 

ações que têm como finalidade 
contribuir para a saúde da mulher e 

da criança e que permitem às 

mulheres e aos homens escolher 
quando querem ter um filho, o 

número de filhos que querem ter e o 

espaçamento entre o nascimento dos 
filhos, o tipo de educação, conforto, 

qualidade de vida, condições sociais, 

culturais e seus níveis, conforme 
seus princípios de necessidade.” 

 

 

a) Planejamento Familiar;  

b) Contracepção familiar;  

c) dispositivo familiar;  
d) Controle de Pré-Natal. 
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91) Fenômeno que inicia-se no 
momento em que cessa a interação 

hormonal entre o ovo e o organismo 

materno. Geralmente isto ocorre 
quando termina o descolamento da 

placenta, logo depois do nascimento 

do bebê, embora possa também 
ocorrer com a placenta ainda 

inserida, se houver morte do ovo e 

cessar a síntese de hormônios. 
 

a) Puerpério; 
b) climatério; 

c) menopausa; 

d) pré-natal. 
 

92) É uma fase de limites imprecisos 

na vida feminina; compreende a 
transição do período reprodutivo para 

o não reprodutivo: 
 

a) Menopausa; 

b) climatério; 
c) puerpério; 

d) andropausa. 
 

93) O Ministério da Saúde 

implementou no calendário vacinal, 
em 2014, a vacina tetravalente para 

meninas de 9 a 13 anos de idade 

contra o: 
 

a) HIV; 

b) HPV; 

c) Herpes Vaginal; 
d) HINI. 
 

94) Nome dado ao exame 
ginecológico de citologia cervical 

realizado como prevenção ao câncer 

do colo do útero: 
 

a) Biópsia; 

b) auto exame; 
c) mamografia; 

d) Papanicolau. 

 

95) Representam recomendações da 
Organização Mundial de Saúde 

relativas à amamentação: Exceto 

 
a) As crianças devem fazer 

aleitamento materno exclusivo até 

aos 6 meses de idade. Ou seja, até 
essa idade, o bebé deve tomar 

apenas leite materno e não deve 

dar–se nenhum outro alimento 
complementar ou bebida; 

b) A partir dos 6 meses de idade 

todas as crianças devem receber 
alimentos complementares (sopas, 

papas, etc.) e manter o aleitamento 

materno; 
c) As crianças devem continuar a ser 

amamentadas, pelo menos, até 

completarem os 2 anos de idade; 
d) Dar bicos artificiais (tetinas) ou 

chupetas após a amamentação das 

crianças. 

 

96) Marque a alternativa incorreta 

sobre primeiros socorros: 

 
a) A máscara de respiração não é 

obrigatória para preservar o 

socorrista. 
b) Dependendo da gravidade da 

asfixia, os sintomas podem ir de um 

estado de agitação, palidez, dilatação 
das pupilas (olhos), respiração 

ruidosa e tosse, a um estado de 

inconsciência com parada respiratória 
e cianose (tonalidade azulada) da 

face e extremidades (dedos dos pés 

e mãos); 

c) A circulação é inicialmente 

avaliada através do pulso: a onda de 

pressão que é sentida quando o 
coração bombeia o sangue através 

das artérias, indicando as condições 

cardíacas; 
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d) Uma grande hemorragia não 
tratada pode conduzir a vítima a um 

estado de choque e 

consequentemente a morte. Já 
sangramentos lentos e crônicos 

podem causar anemia (baixa 

quantidade de glóbulos vermelhos). 

 

97) Tipo de hemorragia em que  
sangramento ocorre em jatos 

intermitentes, no mesmo ritmo das 

contrações cardíacas. Sua coloração 
é um vermelho claro. A pressão 

arterial torna este tipo de hemorragia 

mais grave que um sangramento 
venoso devido à velocidade da perda 

sanguínea: 
 

a) Hemorragia Nasal; 

b) Hemorragia Venosa; 
c) Hemorragia Arterial; 

d) Hemorragia capilar. 

 

98) É fundamental o 

desenvolvimento de  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) controle da hemorragia; 

b) manutenção da via aérea e 

ventilação; 
c) colocação de cateter; 

d) imobilização cervical. 

 

99) Com relação à prestação de 

socorro a uma vítima de parada 

cardiorrespiratória, podemos afirmar: 

 
I - A frequência de compressão 

torácica, em pacientes adultos, deve 

ser, aproximadamente, de 
100/minuto.  

II - A RCP em crianças e bebês deve 
ser iniciada com as compressões 

torácicas, em vez de ventilações de 

resgate. 
III - O socorrista que atua sozinho 

deve iniciar a RCP com duas 

ventilações seguidas de trinta 
compressões, tendo em vista a 

necessidade de aporte respiratório 

imediato. 
 

a) Apenas as afirmativas I e II estão 

corretas; 
b) Apenas a afirmativa III está 

correta; 

c) Apenas a afirmativa II está 
correta; 

d) Todas as afirmativas estão 

corretas. 

 

100) De acordo com os princípios 

éticos, o exercício da função pública 

deve ser feito sempre atrelado: 
 

a) ao interesse político; 

b) ao interesse público; 
c) às questões privadas; 

d) ao conceito de improbidade. 

 

 


