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PUBLICAÇÃO DOS CADERNOS DAS PROVAS 
ESCRITAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA 
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O Diretor de Concurso Vestibular da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná - UNIOESTE, no uso das atribuições estatutárias e regimentais e 
considerando o Edital 001/2010-PMSAP, de 6 de janeiro de 2010, 

 
TORNA PÚBLICO: 
 
Art. 1º Ficam publicados os cadernos das Provas de Conhecimentos do 

Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos e Empregos Públicos da 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina, do Estado do Paraná. 

 
Art. 2º Os cadernos de Provas de Conhecimentos a que refere o art. 1º diz 

respeito aos cargos de Nível Superior. 
 
Art. 3º Os cadernos mencionados constituem o Anexo Único do presente 

edital e se encontram em seqüência alfabética. 
 
Publique-se. 

 
 

Cascavel, 28 de março de 2010. 
 
 
 
 
 

JOÃO CARLOS CATTELAN 
Diretor de Concurso Vestibular 

 



Este anexo está organizado da seguinte forma:

TODOS OS CARGOS

1. Questões de 1 a 10 de Língua Portuguesa;
2. Questões de 11 a 20 de Matemática;
3. Questões de 21 a 25 de Informática;
4. Questões de 26 a 28 de Atualidades;
5. Questões de 29 a 30 de Lei Orgânica;

PARA CADA CARGO

Depois: questões de 31 a 50: Conhecimentos Específicos.
LÍNGUA PORTUGUESA

Piratas modernos: Sobre a entrevista com Christian Engström, edição 218, pode-se perguntar o que ela 
tem a ver com o Partido Pirata? Absolutamente nada, pois o partido não está defendendo a falsificação de 
produtos, mas o download sem fins lucrativos. Misturar falsificação de cigarros com download de músicas 
pela internet é pura ignorância.

Daniel de Souza Teles, Revista Galileu, outubro de 2009, p. 9.

1. Considerando o fragmento de texto acima, PODE-se afirmar que

A. Christian Engström foi entrevistado na edição 218 da revista e, principalmente, o seu primeiro nome 
permite concluir que ele é um homem.

B. mas é um conectivo de contradição que introduz uma retificação à crença equivocada de que o Partido 
Pirata defende a falsificação e produtos. 

C. absolutamente é um recurso usado desnecessariamente, não cumpre o papel de reforçar o nada e, por 
isso, poderia simplesmente ser descartado.

D. pois é um conectivo que introduz um argumento explicativo para a pertinência da relação estabelecida 
entre Christian Engström e o Partido Pirata. 

E. mas é um recurso usado para criar uma relação de contraposição entre download sem fins lucrativos e 
falsificação de cigarros.

Bons  e  maus  caracteres:  Tava  fácil  demais.  Com um clique  no  Twitter,  você recebia  um passe  para 
acompanhar a vida de gente como José Serra, Luciano Huck e Xuxa. Beleza, mas daí você depara com um 
texto assim: “Vou enfiar a cara na cachaça porque o Timão perdeu”, hospedado em um suposto perfil do 
presidente Lula. Apesar de não necessariamente serem falsos, posts como esse fizeram muito integrante do 
site de microblogs se perguntar: quem eu estou seguindo é quem eu estou seguindo? Em muitos casos, não. 
Em agosto, o ator Wagner Moura apareceu na Folha de São Paulo segurando um cartaz onde alertava que 
não possuía Orkut, Facebook ou Twitter.



Coluna (da rede) social. Revista Galileu, setembro de 2009, p.17.

2. Considerando o fragmento de texto acima, é INCORRETO afirmar que

A. ele está escrito numa variedade linguística que se aproxima mais de um estilo coloquial e informal do 
que de um estilo de língua padrão, formal e culta.

B. tava é uma forma pretérita do verbo estar e, para que estivesse flexionada adequadamente ao padrão 
escrito formal, deveria ser estava.

C. beleza é um recurso linguístico que coloca o texto numa situação de uso próxima à interação face a 
face e da linguagem oral. 

D. a passagem você depara, se atendesse à escrita formal padrão, deveria ser construída na forma você se  
depara, com a partícula se acompanhando o verbo deparar.

E. esse foi usado de forma adequada (no singular),  necessariamente foi  colocado na posição  indicada 
pelo uso (não podendo vir após serem) e onde está bem empregado.

As principais rotas: Ao se livrarem de suas toneladas de lixo eletrônico, os países desenvolvidos empurram 
para o Terceiro Mundo uma pilha que, na maioria dos casos, será manipulada sem proteção ou controle por 
famílias pobres, incluindo crianças. Além de intoxicar as pessoas, os resíduos acabam contaminando o ar, o 
solo e os veios de água.

Revista Galileu, agosto de 2009, p. 42.

3. Considerando o fragmento de texto acima, NÃO se pode afirmar que

A. o pronome possessivo suas é um recurso que contribui para a coesão ou articulação do texto e  o seu 
ponto de referência é países desenvolvidos.

B. além de é  um recurso  linguístico  cuja  finalidade  é  somar  entre  si  danos  causados  por  poluentes 
eletrônicos, adicionando intoxicar a contaminar.

C. a pilha de lixo empurrada para os países de Terceiro Mundo, às vezes, é manipulada com proteção e 
com controle, principalmente quando isto é feito por famílias pobres e crianças.

D. a enumeração efetuada por meio do conectivo e entre o ar, o solo e os veios de água contribui para dar 
uma idéia aproximada do prejuízo causado pelos resíduos eletrônicos.

E. a expressão os países desenvolvidos, por meio do artigo definido, permite inferir que todos os países 
desenvolvidos empurram para o Terceiro Mundo as suas pilhas de lixo eletrônico. 

Sobre os sonhos, é verdade que os mistérios que cercam o nosso cérebro são um desafio para a ciência. 
Entretanto, a sociedade usa os sonhos como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Exemplo são as pessoas 
que jogam no bicho e usam os sonhos como dica. Assim, elas estão voltando no tempo, quando era comum 
interpretar os sonhos como uma forma de presságio do destino das pessoas.

Ramon Kallebe Sousa Santos. Revista Galileu, junho de 2009, p. 6.

4. Considerando o fragmento de texto acima, É possível afirmar que

A. os sonhos são encarados, atualmente, como uma forma de presságio do destino das pessoas, ajudando-
as a evitar problemas e a ganhar no jogo do bicho.

B. os sonhos já foram usados como ferramenta para ganhar dinheiro, mas, hoje, isto deixou de acontecer, 
pois as pessoas deixaram de ver os sonhos como forma de presságio. 

C. o pronome possessivo nosso remete ao cérebro daqueles que acreditam que os sonhos são presságios, 
o que é um mistério para a ciência. 

D. já  houve  tempo  em que  os  sonhos  eram vistos  como  forma  de  presságio  e  isto  não  se  apagou 
totalmente, já que as pessoas os usam como dicas para jogos.



E. a  ciência  não  entende  como  pessoas  possam ver  os  sonhos  como  presságios,  pois  ela  deu  uma 
explicação científica satisfatória para eles.

Miguxês  aprovado:  No  texto  de  título  “vc  tb  gosta  d  escreve  assim??!?!”,  da  edição  213,  sobre  a 
linguagem dos  jovens  na  internet,  eu  também escrevo assim.  Achei  a  matéria  importante,  pois  vocês 
acalmaram os pais ao informar que esse tipo de linguagem pode desenvolver habilidades linguísticas e que 
não é um problema com relação aos estudos.

Murilo Padoan Boni Rocha. Revista Galileu, junho de 2009, p. 7.

5. Considerando o fragmento de texto acima, PODE-SE afirmar que

A. o segundo assim remete à expressão que aparece aspeada na primeira linha, que reproduz a forma de 
os jovens escreverem na internet.

B. o pronome eu, para se saber a quem ele se refere, deve ser relacionado ao autor da frase posta entre 
aspas, pois é ele que está falando da sua forma de escrever. 

C. também é um recurso linguístico que permite pressupor que, além do leitor, outros escrevem da forma 
posta em destaque, mas isto não vale para o autor do texto.

D. vocês  é um pronome que deve ser relacionado à pessoa a que se reporta: neste caso específico, aos 
leitores do texto preocupados com a forma de escrever na internet.  

E. pois  é  um conectivo  explicativo  usado para  introduzir  uma  sequência  de  argumentos  usada  para 
defender que as pessoas devem escrever como os jovens da internet.

Apesar de muitas cabritas do interior e as sociedades protetoras de animais desejarem uma revisão do 
Código Penal,  não há lei no Brasil em que a zoofilia conste como crime. Consequentemente, ninguém 
jamais  foi  preso  por  abusar  dos  animaizinhos  sem  o  consentimento  dos  próprios.  Existem  duas 
classificações  para  a  zoofilia.  Para  os  psicólogos,  é  considerada  uma  perversão.  Já  os  psiquiatras 
classificam o distúrbio como uma doença: desordem da preferência sexual, definida como parafilia. “O 
problema é a culpa e o sofrimento que causa nas pessoas que sentem prazer em ter relações com animais. 
Sentem-se constrangidas, sabem que é moralmente errado na sociedade”, diz a psicóloga Daniella Valverde.

Revista Galileu, junho de 2009, p. 12.

6. Considerando o fragmento de texto acima, é INCORRETO afirmar que

A. zoofilia é  um  termo  que  pode  ser  compreendido  como  “abusar  de  animaizinhos”,  “perversão”, 
“distúrbio”, “doença”, “desordem da preferência sexual” e “ter relações com animais”.

B. jamais é um recurso linguístico cujo uso permite inferir que em tempo algum, antigamente ou hoje, 
alguém foi preso pela prática de zoofilia.

C. moralmente  é um indicador de domínio que circunscreve o terreno específico em que a zoofilia é 
considerada “errado na sociedade”. 

D. consequentemente  introduz a causa de  ninguém jamais ter sido preso no Brasil devido à prática de 
zoofilia, pois ela não sofre nenhuma sanção social. 

E. a zoofilia é uma prática de relação sexual que causa culpa e sofrimento nas pessoas que a praticam e 
estes sentimentos têm uma explicação social para a sua existência.

Um estudo publicado pelos cientistas ingleses Ian Roberts  e Phil  Edwards no  International  Journal  of  
Epidemiology, editado pela Universidade de Oxford, afirma que a obesidade não é prejudicial apenas para 
quem está acima do peso, mas também para o planeta. Primeira razão: a produção de alimentos é um dos 
principais fatores que influem no aquecimento global. Além disso, os veículos que usam combustível fóssil 
emitem mais poluentes ao transportar passageiros gordinhos. Segundo Roberts e Edwards, um grupo de 1 
bilhão de pessoas dentro do peso sugerido pelo Índice de Massa Corporal (IMC), que é de até 24.9 kg por 
m2, emitiria por ano 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono a menos que 1 bilhão de obesos.



Revista Galileu, junho de 2009, p. 13.

7. Considerando o fragmento de texto acima, É possível afirmar que

A. a obesidade, além de ser um problema para as pessoas que estão acima do peso, é prejudicial para o 
planeta, por uma série de argumentos que são elencados. 

B. o autor se pauta em vozes de autoridade para defender que pessoas com IMC abaixo de 24.9 kg m2 

produziriam dióxido de carbono em excesso, prejudicando o planeta. 

C. mas também é um conectivo que adiciona um argumento a favor de que a obesidade não chega a ser 
um problema que tenha consequência para o planeta.

D. além disso cria  uma  relação  excludente  entre  a  obesidade  interferir  no aquecimento  global e  na 
emissão de poluentes por veículos que usam combustíveis fósseis.

E. mais  permite efetuar  uma relação comparativa  entre o transporte de pessoas obesas  e  não-obesas 
quanto à emissão de poluentes, com vantagem para as primeiras. 

A melhor maneira de conter a Aids é ser monogâmico. Porém a camisinha é um meio de prevenção para 
uma minoria na África. Isso é fato. Deixar de distribuir camisinha porque o senhor papa Joseph Ratzinger 
orientou é uma loucura descabida. Mas admito: ele está certo em parte.

Emerson Cardoso. Revista Galileu, julho de 2009, p. 7.

8. Considerando o fragmento de texto acima, é INCORRETO afirmar que

A. a causa indicada para deixar de distribuir camisinha se deveria ao fato de o papa Joseph Ratzinger ter 
orientado a fazê-lo.

B. a orientação dada pelo Papa é avaliada pelo autor como despropositada, sendo, inclusive, avaliada 
como  uma loucura descabida.

C. porém e mas são dois recursos conectivos que, nas passagens em que são usados, introduzem, ambos, 
enunciados que contradizem outros.  

D. isso e ele são recursos coesivos que remetem, respectivamente, ao enunciado que antecede o pronome 
demonstrativo e  ao papa Joseph Ratzinger.

E. a monogamia é, dentre as formas de se prevenir contra a Aids, a mais indicada, pois a troca constante 
de parceiros evita a disseminação do vírus.

Em  19  de  junho,  no  deserto  do  Novo  México,  no  sudoeste  dos  Estados  Unidos,  começaram  a  ser 
empilhados os tijolos do primeiro aeroporto espacial para uso comercial do planeta. O Spaceport America 
terá um investimento de US$ 250 milhões para os próximos cinco anos do projeto.  O terminal 1 está 
previsto para ser inaugurado em dezembro do ano que vem, que é quando a empresa Virgin, do bilionário 
inglês Sir Richard Branson, começará a realizar viagens espaciais a US$ 200 mil o tíquete. Será que eles 
terão programa de milhagem?

Revista Galileu, julho de 2009, p. 21.

9. Considerando o fragmento de texto acima, PODE-SE afirmar que

A. o último enunciado do texto é produzido em tom humorístico, o que permite entrever um  relativo 
acento irônico do autor sobre a iniciativa.

B. a data e os locais indicados cumprem o objetivo de situar o leitor com relação a algumas informações 
sobre a residência do bilionário inglês Sir Richard Branson.

C. US$ 250  milhões e  US$ 200 mil  se  referem,  respectivamente,  ao  valor  cobrado  pelo  tíquete  de 
passagem e ao valor a ser investido para a construção do aeroporto, nos próximos cinco anos.

D. o  aeroporto  começará  a  ser  construído  em 2010,  ano  que  pode  ser  inferido  a  partir  da  data  da 



publicação da revista: 2009.

E. o  aeroporto  será  inaugurado  em junho  de  2009,  data  que  pode  ser  inferida  a  partir  da  data  da 
publicação da revista: 2009.

Faz mal beber água da chuva? Não. Só há uma condição: é bom  evitar a água que cai do céu em cidades 
grandes e poluídas. A concentração de indústrias e veículos torna ácida a chuva desses locais. Mas, se não 
tiver  alternativa  e  desde  que  não  faça  disso  um  hábito,  pode  beber.  Segundo  José  Luiz  Mucci,  do 
Departamento de Saúde Ambiental da Faculade de Saúde Pública da USP, a chuva que caía sobre Cubatão 
(SP), conhecida como a região mais poluída do mundo nos anos 70 e 80, tinha um pH entre 3 e 3,5. Quanto 
menor o pH, mais ácida. O de um chuva “normal” fica entre 5, 6 e 7. “Mas o pH da Coca-Cola é 2, bem 
mais ácido do que isso”, diz Mucci.

Revista Galileu, julho de 2009, p. 23.

10. Considerando o fragmento de texto acima, é INCORRETO afirmar que

A. a água da chuva não pode ser bebida, nos casos em que ela cai do céu em cidades grandes e poluídas, 
sendo, por isso, ácida.  

B. desses locais é um recurso de ordem coesiva, cujo ponto de referência de esclarecimento está em 
cidades grandes e poluídas.

C. se e  desde que  são dois elementos conectivos que  introduzem condições para que a  água da chuva, 
mesmo sendo ácida, possa ser consumida.

D. a passagem  quanto menor o pH, mais ácida  cria uma relação de proporcionalidade entre as duas 
afirmações, indicando que o aumento do pH torna a chuva mais ácida.

E. o fato de o autor indicar o pH da Coca-Cola permite inferir que ele pretende levar o leitor a  perceber 
que esta bebida é mais prejudicial do que chuva ácida.

MATEMÁTICA

11. Um tanque em forma de paralelepípedo retângulo mede 40 metros de comprimento, 1 300 centímetros 
de largura e 22 decímetros de profundidade. Determinar o número de decalitros necessários para enchê-lo.

A. 1 144 000 dal.

B. 114 400 dal.

C. 11 440 dal.

D. 1 144 dal.

E. 144 dal.

12.  Divida o número 2 200 em três partes,  uma proporcional a 3 e 7,  outra a 2 e 5,  e  a última parte 
proporcional a 4 e 6.

A. 733, 733 e 734.

B. 800, 600 e 800.

C. 815, 570 e 815.

D. 840, 400 e 960.

E. 900, 400 e 900.

13. Quantos homens são necessários para construir uma obra de 688 metros em 28 dias trabalhando 8 horas 
diárias, sabendo-se que 28 homens constroem uma obra de 266 metros em 19 dias de 7 horas diárias?

A. 43.



B. 56.

C. 60.

D. 62.

E. 64.

14. Resolva a inequação: 
3x−2
x4

3

A. ∅ .

B. ℝ - {- 4}.

C.
{ x∈ℝ / - 4 < x ≤ 

5
3 }.

D. { x∈ℝ /  x < - 4}.

E. { x∈ℝ / x > - 4 }.

15. O que se pode dizer a respeito do gráfico da equação (x + 3) (x – 2) = 0?

A. São duas retas paralelas ao eixo das ordenadas.

B. É uma parábola com raízes – 3 e 2 com concavidade para cima.

C. É uma parábola com raízes 3 e – 2 com concavidade para cima.

D. É uma parábola com raízes – 3 e 2 com concavidade para baixo.

E. É uma parábola com raízes 3 e – 2 com concavidade para baixo.

16. A razão entre dois números é 
5
2  e a diferença entre eles é 15. Determinar estes números.

A. 25 e 10.

B. 30 e 15.

C. 35 e 20.

D. 40 e 25.

E. 45 e 30.

17. Quantos múltiplos de 13 existem entre os números 150 e 350? 

A. 12.

B. 14.

C. 15.

D. 16.

E. 17.

18. Resolver a equação exponencial. 3x2−5x= 1
81

A. x = - 4 e x = 1.

B. x = 1 e x = 4.

C.
x = 

1
9 e x = 3.



D. ℝ .

E. Não é possível determinar.

19. Determine o domínio da função   f(x) = logx−1x
2−2x−3

A. { x∈ℝ /  x > 3}.

B. { x∈ℝ /  - 1 < x < 3 e x≠1 }.

C. { x∈ℝ /  x > 1}.

D. { x∈ℝ /  x < - 1 ou x > 1}.

E. { x∈ℝ /  x < - 1 ou 1 < x < 3}.

20. Determinar o valor de um capital a vencer em 3 anos de modo que possa substituir dois outros capitais 
de R$ 1 800,00 a 2 anos e R$ 3 200,00 a 5 anos, sendo 3% a. a.,  a taxa comum do desconto composto.

A. R$ 5 885,42.

B. R$ 5 150,00.

C. R$ 5 000,00.

D. R$ 4 992,67.

E. R$ 4 870,31.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA

21. A partir das afirmações abaixo, assinale a alternativa correta.

I - Nome de usuário e senha servem para garantir o acesso a sistemas informatizados, pela lógica, se for 
usado um sistema de reconhecimento de digitais, isto dispensaria o usuário de digitar o seu nome.

II - Um servidor é normalmente o computador mais rápido e de maior capacidade de uma empresa.

III - Os Sistemas de Informação de uma empresa normalmente utilizam um Sistema Gerenciador de Banco 
de Dados.

IV - Uma rede de computadores, a partir do “switch”, pode ser realizada em uma empresa sem interligação 
através de cabos, utilizando apenas a tecnologia Wireless.

V - Linux é um Sistema Operacional que não requer pagamento para utilizá-lo.

A. Nas afirmações I, II, III e IV existe uma incorreta.

B. Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas..

C. Apenas as afirmações IV e V estão corretas.

D. Nenhuma está correta.

E. Todas estão corretas.

22. Assinale a alternativa correta. 

Obs: M --> Mega, e G --> Giga 

A. A unidade básica de um dado é o Byte. Logo, toda informação no computador é um conjunto de 
Bytes.  



B. Um arquivo de 1M Bytes é o equivalente a 1.000.000.000 Bytes.

C. Um arquivo compactado, quando aberto por um editor de texto poderá facilmente ser editado.

D. Um filme que ocupa 1.250M Bytes cabe em uma PENDRIVE de 1G Bytes.

E. Um monitor de LCD em um computador gasta muito mais energia do que um monitor de tubo de 
raios catódicos.

23. Assinale a alternativa INCORRETA.

A. O Linux é um conjunto de programas que tem a mesma função do Windows no computador.

B. Um processador de texto do tipo MSWord ou Writer permite criar textos, apostilas, inserir figuras, 
tabelas de dados e gerar gráficos.

C. Estilo em processadores de texto é um recurso que acelera a formatação de diversos itens do texto. 
Ou seja, ao escolher um estilo, várias formatações foram previamente escolhidas para o usuário. 

D. A planilha eletrônica Excel tem a principal característica de possibilitar ao usuário organizar dados 
numéricos, inclusive utilizar fórmulas matemáticas e estatísticas.

E. A calculadora do Windows faz operações científicas, tais como seno e cosseno.

24. Quanto ao armazenamento de dados é INCORRETO afirmar que

A. normalmente um (HD) Hard Disk Drive possui a maior capacidade de armazenamento de dados e 
programas. 

B. discos Flexíveis de 31/2'',  os famosos disquetes, são meios confiáveis de armazenar backups. Os 
dados ficam indefinidamente armazenados.

C. quando se compra um (HD) Hard Disk Drive novo, para utilizá-lo deve-se antes formatá-lo.

D. um vírus de computador é transportado através de um arquivo hospedeiro e este quando executado, 
infecta outros arquivos, espalhando-se. Logo, se não houver troca de arquivos, nem conexão em uma 
rede, um computador jamais será infectado.

E. em computadores que utilizem Windows ou Linux, arquivos poderão ser configurados para serem 
apenas de leitura para determinados usuários. Isto permite maior segurança nos dados contidos ali, 
não permitindo a alteração de dados.

25.Sobre a internet é correto afirmar que

A. para se ter acesso à Internet deve-se ter uma conexão discada ou ADSL via cabo ou wireless.   A 
velocidade da conexão na internet residencial hoje, por linha discada pode chegar a 100G.

B. um serviço de email  é uma conta que utilizamos para simular uma caixa postal.  Tanto podemos 
enviar  texto (cartas)  como também arquivos.  Portanto,  quando enviamos um email  para alguém, 
necessitamos ter  uma conta de origem e, uma de destino.  É opcional  mandar cópias do email  a 
outros.

C. um  site  seguro  é  reconhecido  pelo  seu  endereço,  ele  começa  com  o  seguinte  caminho 
ftps://nome_do_site 

D. hoje, se eu encontrar algum texto na internet e usá-lo, para algum trabalho, não irá ferir a Lei de 
Autoria, ora, se está na internet, é público. 

E. um Blog é um site onde o usuário disponibiliza textos e assuntos pessoais ou profissionais para a 
comunidade  e existem regras rígidas sobre a forma de escrita e de distribuição dos conteúdos. 

ATUALIDADES

26. Sobre a economia recente, é correto afirmar que



A. a crise econômica de 2008/2009 foi atribuída pelo FMI às rolagens de dívidas dos países periféricos.

B. os reflexos da atual crise econômica atingiram da mesma maneira as pessoas de todos os países.

C. todos os economistas previram a crise econômica atual dois anos antes de sua eclosão, em meados de 
2008.

D. as crises, tais como a de 1929 e a dos anos 1970, só costumam ocorrer em países socialistas.

E. a  diminuição  de  liquidez  de  grandes  instituições  financeiras  e  o  aumento  do  desemprego  são 
características da crise de 2008/2009 apontadas por economistas e divulgadas por parte da mídia.

27. Com relação ao Muro de Berlin, é correto afirmar que

A. ele separou os territórios da República Federal da Alemanha (Alemanha Ocidental) e da República 
Democrática Alemã (Alemanha Oriental).

B. ele tem a ver com o contexto da Guerra Fria.

C. após a sua derrubada, em 1989, não há mais muros que separam pessoas e estabelecem barreiras para 
a convivência.

D. ele foi construído em território da extinta União Soviética.

E. a sua construção foi financiada pelo Plano Marshall.

28. Assinale a alternativa correta.

A. Os  líderes  das  grandes  potências  chegaram  a  um  consenso  e  declararam  que  a  indústria 
automobilística é a maior responsável pelas mudanças climáticas.

B. Os  problemas  ambientais  não  tem relação  com os  níveis  de  consumo atual,  sendo apenas  uma 
questão de gestão das matas nativas.

C. Há unanimidade em considerar que o consumo do álcool como combustível é o que mais provoca o 
efeito estufa. 

D. A produção de alimentos e de energia para atender a demanda do mercado aumentou os impactos 
ambientais nas duas últimas décadas nos países em desenvolvimento.

E. Os insumos agrícolas não são vistos, por especialistas, como responsáveis por impactos ambientais.

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

29. Assinale a alternativa correta.

A. A utilização,  a  alienação  e  a  aquisição  de  bens  públicos  municipais  não  é  de  competência  de 
legislação municipal, cabendo as avaliações e decisões somente ao executivo.

B. A regulamentação da utilização e a sinalização das vias urbanas e das estradas municipais não é de 
competência do município. 

C. compete  ao  município  promover  o  adequado  ordenamento  territorial,  mediante  planejamento  e 
controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

D. Não compete ao município instituir e arrecadar tributos.

E. Os poderes do município são o legislativo, o executivo e o judiciário.

30. Com relação a bens do município, é correto afirmar que

A. não há possibilidade legal de concessão, permissão ou autorização de uso de bens municipais por 
terceiros.

B. a venda de imóveis de propriedade do município é de competência exclusiva do prefeito municipal, 
sem interferência da Câmara de Vereadores.



C. ruas,  parques  e  praças  não  são  considerados  bens  públicos  municipais,  porque  são  de  uso  dos 
cidadãos. 

D. a administração dos bens públicos municipais compete, somente, aos vereadores.

E. são bens do município móveis e imóveis, direitos e ações que lhe pertencem.

ADMINISTRADOR (1001)
31. Sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA), é correto afirmar que

I - é uma Lei que estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício financeiro posterior;
II - é definida para os quatro posteriores exercícios financeiros;
III - determina as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro posterior. 

Marque a alternativa correta. 

A. Somente a afirmativa apresentada no item I está correta.
B. Somente a afirmativa apresentada no item II está correta.
C. Somente a afirmativa apresentada no item III está correta.
D. Somente as afirmativas apresentadas nos itens II e III estão corretas.
E. As afirmativas I, II, e III sobre a LOA são incorretas.

32. Dentre os princípios do Plano Plurianual, afirma-se que

I - identifica claramente os objetivos e prioridades do governo;
II - organiza as prioridades em programas;
III - realiza uma integração entre o plano e o orçamento. 

Marque a alternativa correta. 
A. Somente a afirmativa apresentada no item I está correta.
B. Somente a afirmativa apresentada no item II está correta
C. Somente a afirmativa apresentada no item III está correta.
D. As afirmativas I, II, e III sobre o Plano Plurianual são corretas.
E. As afirmativas I, II, e III sobre o Plano Plurianual são incorretas.

33. A Lei que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 
mediante ações em que se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, destacando-se o planejamento, o controle, a transparência e a responsabilização como premissas 
básicas, é a
A. Lei 4.320/1964.
B. Lei Complementar 101/2000.
C. Lei Federal 8.429/1992.
D. Lei 8.666/1993.
E. Lei 11.340/2006.

34. Assinale a alternativa correta sobre as modalidades de licitação.
A. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 

móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, 
ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou 
superior ao valor da avaliação.

B. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa,  a  qual  afixará,  em local  apropriado,  cópia  do  instrumento  convocatório  e  o 
estenderá  aos  demais  cadastrados  na  correspondente  especialidade  que  manifestarem  seu 



interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas
C. Convite  é  a  modalidade  de  licitação  entre  interessados  devidamente  cadastrados  ou  que 

atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

D. Concurso  é  a  modalidade  de  licitação entre  quaisquer  interessados  para  escolha de  trabalho 
técnico,  científico  ou  artístico,  mediante  a  instituição  de  prêmios  ou  remuneração  aos 
vencedores,  conforme  critérios  constantes  de  edital  publicado  na  imprensa  oficial  com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

E. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar,  comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital  para 
execução de seu objeto.

35. O processo de dispensa de licitação, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto no Artigo 26 da 
Lei  8.666/93,  deve  ser  instruído,  no  que  couber,  com  alguns  elementos.  Assinale  o  elemento 
INCORRETO.
A. Caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o 

caso.
B. Razão da escolha do fornecedor ou executante.
C. Justificativa do preço.
D. Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.
E. Atestado da autonomia do administrador, sem comprovado bônus ao cofre público e ao interesse 

precípuo da Administração.

36. Conforme a Lei 8.666/93, o sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as 
peculiaridades regionais, observadas algumas condições. Condições estas como:

I - estipulação posterior do sistema de controle e fixação dos preços registrados;
II - validade do registro superior a um ano;
III - seleção feita mediante concorrência.

Marque a alternativa correta. 
A. somente as condições apresentadas no item I estão corretas. 
B. somente a condição apresentada no item II está correta. 
C. somente a condição apresentada no item III está correta. 
D. somente as condições apresentadas nos itens I e III estão corretas. 
E. as condições apresentadas nos itens I, II e III estão corretas. 

37.  A alienação  de  bens  da  Administração  Pública,  subordinada  à  existência  de  interesse  público 
devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá normas, quando imóveis e móveis. De 
acordo com a Lei 8.666/93, quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta 
em casos como:

I  -  doação,  permitida  exclusivamente  para  fins  e  uso  de  interesse  social,  após  avaliação  de  sua 
oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação;
II - permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;
III - venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública, sem 
utilização previsível por quem deles dispõe.

Assinale a alternativa correta.
A. Somente o caso apresentado no item I está correto.
B. Somente o caso apresentado no item II está correto.
C. Somente o caso apresentado no item III está correto.
D. Somente os casos apresentados nos itens I e III estão corretos.
E. Os casos apresentados nos itens I, II e III estão corretos.

38. Termos como: convênio, concedente, convenente, interveniente, executor e contribuição são utilizados 



na celebração e execução de convênios de natureza financeira. Assinale a alternativa que relacione estes 
termos com os significados relacionados abaixo.
I - órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de 
economia mista, de qualquer esfera de governo, ou organização particular com a qual a administração 
federal pactua a execução de programa, projeto/atividade ou evento mediante a celebração de convênio;
II  -  órgão  da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  ou  fundacional,  empresa  pública  ou 
sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo, ou organização particular, responsável direta 
pela execução do objeto do convênio;
III - instrumento qualquer que discipline a transferência de recursos públicos e tenha como partícipe órgão 
da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  ou  fundacional,  empresa  pública  ou  sociedade  de 
economia mista que estejam gerindo recursos dos orçamentos da União, visando à execução de programas 
de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;
IV -  transferência  corrente  ou de capital  concedida em virtude de lei,  destinada a  pessoas  de  direito 
público  ou  privado  sem finalidade  lucrativa  e  sem exigência  de  contraprestação  direta  em bens  ou 
serviços;
V  -  órgão  da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  ou  fundacional,  empresa  pública  ou 
sociedade  de  economia  mista,  responsável  pela  transferência  dos  recursos  financeiros  ou  pela 
descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio;
VI - órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de 
economia mista, de qualquer esfera de governo, ou organização particular que participa do convênio para 
manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio.

A. Convênio – I; concedente - II; convenente - III; interveniente - IV; executor - V; contribuição – 
VI.

B. Convênio - II; concedente - IV; convenente - III; interveniente - VI; executor - V; contribuição – 
I.

C. Convênio - III; concedente - V; convenente - I; interveniente - VI; executor - II; contribuição – 
IV.

D. Convênio - III; concedente - I; convenente - VI; interveniente - II; executor - V; contribuição – 
IV.

E. Convênio - III; concedente - II; convenente - V; interveniente - I; executor - VI; contribuição – 
IV.

39. É vedado celebrar convênio, efetuar transferência, ou conceder benefícios sob qualquer modalidade, 
destinado a órgão ou entidade da Administração Pública Federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, 
ou para qualquer órgão ou entidade, de direito público ou privado, que esteja em mora, inadimplente com 
outros  convênios  ou  não  esteja  em situação  de  regularidade  para  com a  União  ou  com entidade  da 
Administração Pública Federal Indireta.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a situação de inadimplência.
A. Considera-se em situação de inadimplência a não apresentação da prestação de contas, final ou 

parcial, dos recursos recebidos, nos prazos estipulados.
B. Considera-se  em situação de inadimplência  não ter  a sua prestação de contas  aprovada pelo 

concedente por qualquer fato que resulte em prejuízo ao tesouro.
C. Considera-se  em situação  de  inadimplência  estar  em  débito  junto  a  órgão  ou  entidade,  da 

Administração Pública, pertinente a obrigações fiscais ou a contribuições legais.
D. Mesmo se a entidade tiver outro administrador que não o faltoso, comprovado pela instauração 

da devida tomada de contas especial, não poderá ser liberada para receber novas transferências.
E. O novo dirigente, que deverá ter imediata inscrição pela unidade de contabilidade analítica, do 

atual responsável em conta de ativo "Diversos Responsáveis", deverá comprovar semestralmente 
ao  concedente  o  prosseguimento  das  ações  adotadas,  sob  pena  de  retorno  à  situação  de 
inadimplência.

40. Assinale a alternativa que apresenta uma das cláusulas que devem, expressa e obrigatoriamente, conter 
no convênio.
A. Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar.



B. Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência.
C. Obrigação do concedente de prorrogar “de ofício” a vigência do convênio, quando houver atraso 

na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado
D. Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos.
E. Transferência  de  recursos  para  clubes,  associações  de  servidores  ou  quaisquer  entidades 

congêneres.

41. Sobre a prestação de contas de convênios, assinale a alternativa INCORRETA.
A. O órgão ou entidade que recebe recursos, inclusive de origem externa, fica sujeito a apresentar 

prestação de contas final do total dos recursos recebidos, que será constituída de relatório de 
cumprimento do objeto.

B. Os documentos da prestação de contas devem ser mantidos em arquivo em boa ordem, no próprio 
local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo 
prazo de 5 (cinco) anos, contados da assinatura do convênio.

C. Incumbe ao órgão ou entidade concedente decidir sobre a regularidade, ou não, da aplicação dos 
recursos transferidos, e, se extinto, ao seu sucessor.

D. As despesas são comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes, devendo as 
faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em 
nome do convenente ou do executor, se for o caso, devidamente identificados com referência ao 
título e número do convênio.

E. A partir da data do recebimento da prestação de contas final, o ordenador de despesa da unidade 
concedente,  com base nos documentos apresentados e à vista do pronunciamento da unidade 
técnica responsável pelo programa do órgão ou entidade concedente, terá o prazo de 60 (sessenta) 
dias para pronunciar-se sobre a aprovação ou não da prestação de contas apresentada.

42. Sobre os livros de registro de empregados, considerando a CLT, é INCORRETO afirmar que
A. em  todas  as  atividades  será  obrigatório  para  o  empregador  o  registro  dos  respectivos 

trabalhadores,  exclusivamente  em sistema eletrônico,  conforme instruções  a  serem expedidas 
pelo Ministério do Trabalho.

B. além da qualificação civil  ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os 
dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes 
e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador.

C. a empresa que mantiver empregado não registrado, incorrerá na multa de valor igual a 1 (um) 
salário-mínimo  regional,  por  empregado  não  registrado,  acrescido  de  igual  valor  em  cada 
reincidência.

D. outras infrações referentes ao registro de empregados sujeitarão a empresa, multa de valor igual à 
metade do salário-mínimo regional, dobrada na reincidência.

E. as multas relacionadas a ausência de registro de empregados, serão aplicadas pela autoridade de 
primeira instância no Distrito Federal, e pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, 
Industria e Comércio.

43. Considerando o Planejamento Estratégico, é INCORRETO afirmar que
A. é uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, 

visando maior grau de interação com o ambiente.
B. é  um  processo  contínuo  de  tomar  decisões  atuais  que  envolvam  riscos;  organizar 

sistematicamente  as  atividades  necessárias  à  execução  destas  decisões  e,  através  de  uma 
retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com 
as expectativas alimentadas

C. o Plano Estratégico é pertinente à organização como um todo, enquanto os Planos Táticos estão 
relacionados com as diversas áreas da organização.

D. para  realização  dos  Planos  Operacionais,  são  preparados  os  Planos  Táticos,  que  orientam a 
alocação de recursos para cada parte dos Planos Operacionais

E. é como um processo gerencial que possibilita ao gestor estabelecer o rumo a ser seguido pela 
organização,  para  poder  obter  um nível  de  otimização  na  relação  da  organização  com seu 
ambiente.



44. Em referência a Teoria de Sistemas afirma-se que

I - a Teoria de Sistemas representa o todo da abordagem sistêmica na Teoria Geral da Administração, a 
qual busca produzir teorias definidas, que possam criar condições de aplicações na realidade, que hoje se 
guia pela experiência e não pelo estudo. 
II - é na Teoria de Sistemas que se encontram projetos teóricos maduros, capazes de propiciar condições 
básicas para a relação sonhada pelos teóricos organizacionais. 
III  –  uma das  razões  que colaborou  para  que  a  Teoria  de  Sistemas  penetrasse  rapidamente  na teoria 
administrativa, foi da necessidade de uma síntese e uma integração maior das teorias que precederam o 
esforço para sucesso pela aplicação das ciências do comportamento ao estudo da organização desenvolvida 
pelos behavioristas. 

Assinale a alternativa correta.
A. Somente a afirmativa I está correta.
B. Somente a afirmativa II está correta.
C. Somente a afirmativa III está correta.
D. Somente as afirmativas I e II estão corretas.
E. As afirmativas I, II e III estão corretas.

45. Sobre Sistemas de Informação, é INCORRETO afirmar que
A. sistema  de  informação  pode  ser  visto  como  conjuntos  de  elementos  que  coletam  (entrada) 

manipulam e armazenam (processo) e disseminam (saída) os dados e informações. 
B. a gestão de dados e informações são subsistemas do sistema de informação nas empresas e é 

parte integrante da tecnologia da informação. As informações, quando a elas atribuídos valores, 
transformam-se em dados.

C. são definidos como uma coleção de informações expressa em um meio de veiculação ou como 
uma exposição de processos para facilitar a gestão da organização. 

D. sistema de informação é a coerência de todas as funções, procedimentos, dados e equipamentos 
do grupo em sistema abrangente que produz as informações necessárias para todos os níveis da 
organização. 

E. sistema  de  informação  é  a  coleta,  organização  e  distribuição  de  modo  que  ele  se  torne 
significativo como informações.

46. O Composto Mercadológico é formado por
A. caráter, colateral, capacidade, capital e condições.
B. produto, preço, praça e promoção.
C. planejamento, execução, verificação e ação.
D. planejar, organizar, liderar e controlar. 
E. cortar, concentrar, competir, controlar e corrigir.

47. Dentre os conceitos apresentados sobre Responsabilidade Social, assinale a alternativa INCORRETA.
A. A responsabilidade social corporativa é uma conduta que vai  da ética nos negócios às ações 

desenvolvidas  na  comunidade,  passando  pelo  tratamento  dos  funcionários  e  relações  com 
acionistas, fornecedores, clientes e comunidade.

B. A responsabilidade  social  corporativa  é  o  comprometimento  permanente  dos  empresários  de 
adotar um comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando, 
simultaneamente, a qualidade de vida de seus empregados e de suas famílias, da comunidade 
local e da sociedade como um todo. 

C. A responsabilidade social  corporativa  tende a  fazer  com que as  organizações  cumpram suas 
responsabilidades sociais e morais antes de maximizar seus lucros, sendo um meio eficiente e 
efetivo de controle social e uma base para a confiança nas relações humanas e organizacionais. 

D. A responsabilidade social corporativa é uma forma de conduzir os negócios, tornando a empresa 
parceira  e  co-responsável  pelo  desenvolvimento  social,  sendo  semelhante  a  filantropia  ou 
caridade. 

E. A responsabilidade social é uma atitude coletiva e compreende ações de empregados, diretores e 
gerentes,  fornecedores,  acionistas  e  até  mesmo  clientes  e  demais  parceiros  da  empresa.  É, 



portanto, uma soma de vontades individuais e reflete um consenso. 

48. Considerando a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), é INCORRETO afirmar que
A. a aplicação das sanções previstas nesta lei independe a efetiva ocorrência de dano ao patrimônio 

público, e a aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou 
Conselho de Contas.

B. as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas até cinco 
anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

C. as disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, somente àquele agente público que, induza 
ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta 
ou indireta.

D. qualquer  pessoa  poderá  representar  à  autoridade  administrativa  competente  para  que  seja 
instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.

E. a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos 
bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de 
pessoal competente.

49. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal  e  dos Municípios  deve obedecer a princípios.  Assinale  a alternativa  correta que apresente os 
princípios da Administração Pública. 
A. Entidade, continuidade, oportunidade, competência e prudência.
B. Indeclinabilidade, indelegablidade, inevitabilidade, investidura e aderência.
C. Legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e julgamento objetivo.
D. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência .
E. Universalidade, uniformidade, seletividade, irredutibilidade e equidade

50.  O  Código  de  Ética  Profissional  do  Administrador  é  o  guia  orientador  e  estimulador  de  novos 
comportamentos  e  está  fundamentado em um conceito  de  ética  direcionado para  o  desenvolvimento, 
servindo simultaneamente de estímulo e parâmetro para que o Administrador amplie sua capacidade de 
pensar, visualize seu papel e torne sua ação mais eficaz diante da sociedade.
Assinale a alternativa INCORRETA sobre os deveres do administrador.
A. Manter sigilo sobre tudo o que souber em função de sua atividade profissional.
B. Informar e orientar o cliente a respeito da situação real da empresa a que serve.
C. Anunciar-se  com  excesso  de  qualificativos,  admitida  a  indicação  de  títulos,  cargos  e 

especializações.
D. Esclarecer o cliente sobre a função social da organização e a necessidade de preservação do meio 

ambiente.
E. Cumprir fiel  e integralmente as obrigações e compromissos assumidos, relativos ao exercício 

profissional.

ADVOGADO (1002)
31.O Art. 1º da CF/88 tem como fundamento

A. erradicação da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais e regionais.

B. soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho.

C. promoção do bem estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade.

D. construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

E. independência e harmonia dos poderes da União.

32. Não é característica dos direitos fundamentais a 

A. historicidade. 



B. inalienabilidade. 

C. onerosidade. 

D. imprescritibilidade. 

E. indivisibilidade. 

33. Podem ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade em face da CF/88 

A. as leis e atos normativos federais, estaduais, distritais e municipais.

B. apenas as leis e atos normativos federais, estaduais e distritais. 

C. tão-somente as leis e atos normativos federais e estaduais. 

D. exclusivamente as leis e atos normativos federais. 

E. exclusivamente os atos normativos municipais.

34. O controle concentrado da constitucionalidade das leis é exercido pelo 

A. presidente da República, quando este veta projeto de lei.

B. Supremo Tribunal Federal (STF), quando este julga recurso extraordinário.

C. tribunal de justiça do estado, quando este julga ação direta de inconstitucionalidade.

D. juiz singular de primeiro grau, quando este julga mandado de segurança coletivo.

E. Congresso Nacional.

35. São princípios da Administração Pública, expressamente previstos na CF, dentre outros: 

A. Publicidade e a pessoalidade. 

B. Improbidade e o sigilo. 

C. Eficiência e a pessoalidade. 

D. Legalidade e a improbidade.

E. Impessoalidade e a eficiência.

36. Entre os elementos sempre essenciais à validade dos atos administrativos não se inclui a

A. condição resolutiva.

B. motivação.

C. finalidade.

D. forma própria.

E. autoridade competente.

37. Com relação ao ato administrativo, eivado de vício insanável, assinale a afirmativa correta.

A. Pode ser anulado pela própria Administração.

B. Só pode ser anulado pelo Poder Judiciário.

C. Só gera os direitos para os quais foi produzido.

D. Não tem efeito mesmo sem anulação pela administração pública.

E. Se o vício é insanável cabe aos administrados decidir se cumprem-no ou não.

38. O ato jurídico perfeito e acabado, para o qual concorreram os elementos essenciais de validade



A. pode ser anulado por interesse público.

B. pode ser anulado por conveniência administrativa.

C. não pode ser revogado por interesse público.

D. não pode ser revogado por conveniência administrativa.

E. pode ser revogado por conveniência administrativa.

39. O exercício do poder de polícia, havendo lei instituidora, autoriza a cobrança de

A. taxa. 

B. imposto. 

C. contribuição de melhoria. 

D. contribuição especial. 

E. empréstimo compulsório. 

40. É elemento essencial da definição de tributo, como estabelecida no CTN:

A. Ser sanção de ato ilícito.

B. Constituir a sua atividade administrativa plenamente discricionária.

C. Estar submetido à reserva legal.

D. Ser pago com a prestação de serviços.

E. Constituir prestação pecuniária alternativa.

41. Assinale a opção INCORRETA.

A. É sempre subjetiva a responsabilidade civil do transportador.

B. A responsabilidade civil é independente da criminal.

C. É presumida a culpa do patrão pelo ato culposo do seu empregado, no exercício do trabalho.

D. Aquele que demandar por dívida já paga fica obrigado a pagar o dobro do que houver cobrado.

E. Perante o consumidor, a responsabilidade da empresa é objetiva.

42. O credor que demandar por dívida integralmente paga fica obrigado

A. a pagar ao demandado o dobro do que foi cobrado.

B. a restituir o equivalente ao que exigiu.

C. a responder apenas pelas custas e honorários de advogado.

D. a responder criminalmente pela cobrança..

E. a pagar ao demandado o valor simples do que foi cobrado.

43. Sobre o Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. 

A. A Administração Pública pode apresentar contestação em até 60 dias. 

B. O prazo para o Município apresentar contestação é de apenas 15 dias. 

C. Para a Administração Pública, o prazo para interpor apelação é de apenas 15 dias. 

D. Não é necessária a citação pessoal do Administrador Público. 

E. A citação válida suspende a prescrição. 



44. Sobre o Direito Processual Civil, assinale a alternativa INCORRETA.

A. A Administração Pública somente se submete ao duplo grau de jurisdição a critério do juiz.

B. O Recurso Extraordinário trata de matéria constitucional a ser decidida pelo STF.

C. Os honorários advocatícios fazem parte dos ônus da sucumbência.

D. Antes de remeter a apelação ao tribunal ad quem, o juiz a quo deve fazer o exame de admissibilidade.

E. Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer.

45. Trabalho noturno é aquele

A. que é realizado entre as 22h00m de um dia até as 05h00m do dia seguinte em atividade urbana.

B. que é retribuído com percentual de 25%.

C. cuja hora tem 52 minutos e 30 segundos.

D. em que é permitido apenas para maiores de 16 anos de idade.

E. que é vedado para mulheres em atividade agrícola.

46. Não constitui causa de interrupção de contrato de trabalho:

A. Licença de gestante.

B. Ausência por motivo de doença até o 15º dia de afastamento.

C. Greve, quando houver pagamento dos dias parados por decisão da justiça do trabalho ou acordo.

D. Férias.

E. Eleição para cargo de diretor da empresa.

47. Caso o juiz do trabalho julgue improcedentes os embargos à execução da empresa:

A. Será cabível recurso ordinário, no prazo de oito dias.

B. Será cabível agravo de petição, no prazo de oito dias.

C. Será cabível recurso de apelação, no prazo de 15 dias.

D. Será cabível agravo de instrumento, no prazo de 10 dias.

E. Não há qualquer recurso da sentença dos embargos à execução.

48. O prazo para que o reclamante se manifeste sobre exceção de incompetência em razão do lugar é de

A. 24 horas.

B. 48 horas.

C. 5 dias.

D. 8 dias.

E. 10 dias.

49. "Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal", constitui

A. irretroatividade da lei mais severa.

B. abolitio criminis.
C. reserva legal e da anterioridade.

D. retroatividade da lei mais benéfica.

E. Ultra-atividade.



50. A respeito das penas, o Código Penal adotou o sistema vicariante. Por ele, o juiz pode

A. aplicar ao condenado pena privativa de liberdade ou medida de segurança.

B. aplicar ao condenado pena privativa de liberdade e medida de segurança, cumulativamente.

C. deve aplicar ao condenado pena privativa de liberdade e pena restritiva de direitos.

D. aplicar ao condenado pena restritiva de direitos ou medida socioeducativa.

E. deve aplicar ao condenado qualquer pena que entenda justa..

ASSISTENTE SOCIAL (1003)
31 Para IAMAMOTO, M. e CARVALHO, Editora Cortez, 7ª edição (1990, p. 98), a sobrevivência e a 
reprodução da força da classe trabalhadora na sociedade capitalista dependem fundamentalmente 

A. do salário que o trabalhador recebe em troca da venda da sua força de trabalho no mercado; isto 
porque trata-se de trabalhadores assalariados, despojados dos meios de produção e dos meios de vida, 
os quais se encontram monopolizados pelos proprietários do capital e da terra.

B. do salário que o trabalhador recebe em troca da venda da sua força de trabalho no mercado; isto 
porque  trata-se  de  trabalhadores  assalariados  em  negociação  livre  com  a  fonte  empregadora 
internacional.

C. do salário que o trabalhador recebe em troca da venda da sua força de trabalho no mercado; isto 
porque trata-se de trabalhadores assalariados, despojados dos meios de produção e dos meios de vida, 
os quais se encontram monopolizados pelos  proprietários do capital,  da  terra,  do comércio e da 
indústria.

D. do salário que o trabalhador recebe em troca da venda da sua força de trabalho no mercado apenas 
nacional; isto porque trata-se de trabalhadores assalariados, despojados dos meios de produção e dos 
meios de vida, os quais se encontram monopolizados pelos proprietários do capital e da terra.

E. do  salário  que  o  trabalhador  recebe  em troca  da  venda  da  sua  força  de  trabalho  no  mercado 
internacional; isto porque trata-se de trabalhadores assalariados, despojados dos meios de produção e 
dos meios de vida, os quais se encontram monopolizados pelos proprietários do capital e da terra.

32. Para Kameyama (Cadernos ABESS Nº 3, Editora Cortez, 1989, P. 104) 

A. na perspectiva marxista, quando se fala no objeto do Serviço Social, estamos nos referindo também 
ao sujeito  que se constrói  historicamente.  A abordagem metodológica,  neste caso,  diz  respeito  à 
relação sujeito/objeto. 

B. na perspectiva marxista, quando se fala no objeto do Serviço Social, estamos nos referindo também 
ao sujeito que se constrói historicamente, dependendo da forma como o assistente social interpreta a 
realidade  social.  A abordagem metodológica,  neste  caso  é  relativa  à  concepção  que  se  tem de 
sujeito/objeto. 

C. na perspectiva marxista, quando se fala no objeto do Serviço Social, estamos nos referindo também 
ao sujeito que nem sempre se  constrói historicamente. A abordagem metodológica, neste caso, diz 
respeito à relação sujeito/objeto. 

D. na perspectiva marxista, quando se fala no objeto do Serviço Social, não estamos nos referindo ao 
sujeito que se constrói historicamente. A abordagem metodológica vai depender  das teorias que vão 
dar base à leitura da realidade social. 

E. na perspectiva marxista, quando se fala no objeto do Serviço Social, estamos nos referindo  ao objeto 
exclusivamente, pois o mesmo se constrói historicamente. A abordagem metodológica, nem sempre 
diz respeito à relação sujeito/objeto. 



33. CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS - Constituição Federal do Brasil (1998):

A. Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000)

B. Art.  6o São direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  o  trabalho,  a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000)

C. Art.  6o São direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  o  trabalho,  a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a adolescência e os idosos, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 
2000  )  

D. Art.  6o São direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  o  trabalho,  a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a adolescência e os idosos, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 
2000)

E. Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados e deficientes, na forma desta 
Constituição .(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000)

34. Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social (BPC)

A. é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 e consiste no pagamento de 01 (um) salário 
mínimo mensal a pessoas com 68 anos de idade ou mais e a pessoas com deficiência incapacitante 
para a vida independente e para o trabalho. Seu funcionamento, pré-requisitos e documentos são 
exigidos conforme a situação que se apresentar.

B. é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 e consiste no pagamento de 01 (um) salário 
mínimo mensal a pessoas com 65 anos de idade ou mais e a pessoas com deficiência incapacitante 
para a vida independente e para o trabalho. Em ambos os casos a renda per capita familiar seja 
inferior a ¼ do salário mínimo. O BPC também encontra amparo legal  na Lei 10.741, de 1º de 
outubro  de  2003,  que  institui  o  Estatuto  do  Idoso.  O  benefício  é  gerido  pelo  Ministério  do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), a quem compete sua gestão, acompanhamento e 
avaliação.  Ao Instituto Nacional  do Seguro Social  (INSS),  compete  a  sua operacionalização.  Os 
recursos  para  custeio  do  BPC provêm do  Fundo  Nacional  de  Assistência  Social  (FNAS).Como 
funciona:

1- Solicitar ao INSS, por meio de Requerimento próprio, que deve ser preenchido e assinado pelo 
requerente responsável legal;
2- Declarar, em formulário próprio, a composição do grupo familiar e comprovar renda inferior a 1/4 
do salário  mínimo  mensal  por  pessoa da família;  Pré-requisitos  -O idoso deve  comprovar  que:- 
possui 65 (sessenta e cinco) anos ou mais;
-  o  total  de  sua  renda  mensal  e  dos  membros  de  sua  família,  dividido  pelos  integrantes,
seja menor que um quarto do salário mínimo vigente. A pessoa com deficiência deve comprovar que: 
-  é  deficiente  e  está  incapacitada  para  o  trabalho  e  para  a  vida  independente;  
- o total de sua renda mensal e dos membros de sua família, dividido pelos integrantes, seja menor 
que um quarto do salário mínimo vigente. Documentos: São necessários os seguintes documentos: 
Identidade do requerente e de seus familiares; Comprovação de renda da família, Comprovante de 
residência.
3- No caso das pessoas idosas, comprovar a idade mínima de 65 anos;
4- No caso das pessoas com deficiência, ter a sua condição de incapacitada para a vida independente 
e para o trabalho atestada pela perícia médica do INSS;
5- Pessoas com deficiência deverão aguardar a convocação do INSS para a realização da perícia 
médica,
6-  O requerimento,  acompanhado da documentação,  deverá  ser  entregue ao INSS ou nos  locais 
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autorizados. 

C. é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 e consiste no pagamento de 01 (um) salário 
mínimo mensal a pessoas com 67 anos de idade ou mais e a pessoas com deficiência incapacitante 
para a vida independente e para o trabalho. Seu funcionamento, pré-requisitos e documentos são 
exigidos conforme a situação que se apresentar.

D. é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 e consiste no pagamento de 01 (um) salário 
mínimo mensal a pessoas com 65 anos de idade ou mais e a pessoas com deficiência incapacitante 
para  a  vida  independente  e  para  o  trabalho.  Esse  benefício  depende  da  intervenção  profissional 
exclusiva  do  assistente  social.  Seu  funcionamento,  pré-requisitos  e  documentos  são  exigidos 
conforme a situação que se apresentar.

E. é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 e que ainda não se efetivou, dependendo da 
pressão  dos  usuários  para  ser  consolidado.  Seu  funcionamento,  pré-requisitos  e  documentos  são 
exigidos conforme a situação que se apresentar.

35. Política Social: Assistência Social (lei 8742/93)

A. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de ações setorializadas de iniciativa 
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas dos cidadãos em geral.

B. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever da sociedade, é Política de Seguridade Social 
não 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 dos sujeitos 
sociais.

C. Art. 1º 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, privada e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

D. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva,  realizada  através  de  um  conjunto  integrado  de  ações  de  iniciativa  privada  e  da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

E. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
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.

36.LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 - Estatuto da criança e do adolescente- ECA

A. Art.  4º É dever da família,  da sociedade, do poder público assegurar,  com absoluta prioridade, a 
efetivação  dos  direitos  referentes  à  saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à 
profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e 
comunitária 

B. Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade.

C. Art.  4º  É dever da família,  da comunidade, da sociedade em geral e do poder público e privado 
assegurar,  com  absoluta  prioridade,à  alimentação,  à  educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à 
profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e 
comunitária 

D. Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária 

E. Art.  4º  É dever da família,  da comunidade,  da sociedade e comunidade assegurar,  com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
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ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária 

37. Lei Nº 8080/1990 -SUS

A. Art. 3º A saúde tem como fator 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;  os  níveis  de  saúde  da  população  expressam  os  cuidados  essenciais  de 
preservação da mesma.

B. Art. 3º A saúde tem como fatores apenas determinantes, o saneamento básico fundamentalmente, o 
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer; os níveis de saúde da população 
expressam a organização social e econômica do País. 

C. Art.  3º  A 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; os níveis de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do País. 

D. Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes entre outros, a alimentação, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis 
de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. 

E. Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes, o saneamento básico, o meio ambiente, a educação, 
o transporte,  o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais;  os níveis de saúde da população 
expressam a organização social e econômica do País. 

38. Código de Ética do Assistente Social – Princípios Fundamentais

A. Um dos princípios é: “compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 
aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional”.

B. Um dos princípios é: “compromisso nos serviços prestados à população intelectual na perspectiva da 
evolução profissional”. 

C. Um dos princípios é: “compromisso com a qualidade dos serviços sociais prestados à população e 
com o aprimoramento intelectual constante.”

D. Um dos princípios é: “compromisso com aprimoramento intelectual para a qualidade dos serviços 
prestados na perspectiva da competência profissional”

E. Um dos princípios é: “compromisso com a qualidade dos serviços prestados e no aprimoramento 
intelectual para a  competência profissional”

39. Suas - sistema único da  assistência social

A. A proteção social  de assistência social  e Serviço Social  através de suas ações produz aquisições 
materiais, sociais, socioeducativas ao cidadão e cidadã e suas famílias para: suprir suas necessidades 
de reprodução social de vida individual e familiar; desenvolver suas capacidades e talentos para a 
convivência social, protagonismo e autonomia. “ (NOB – SUAS, 2005)

B. A proteção social de assistência social e  Serviço Social através de suas ações produz aquisições 
materiais, sociais, socioeducativas ao cidadão e cidadã e suas famílias para: suprir suas necessidades 
de reprodução social de vida individual exclusivamente; desenvolver suas capacidades e talentos para 
a convivência social, protagonismo e autonomia. “ (NOB – SUAS, 2005

C. A  proteção  social  de  assistência  social  através  de  suas  ações  produz  aquisições  materiais, 
psicológicas,  sociais,  socioeducativas  ao  cidadão  e  cidadã  e  suas  famílias  para:  suprir  suas 
necessidades  de reprodução social  de  vida individual  e  familiar;  desenvolver suas capacidades e 
talentos para a vida social, participação na vida pública. “ (NOB – SUAS, 2005

D. A proteção social  do Serviço Social  através  de  suas ações produz benefícios socioeducativas  ao 
cidadão  e  cidadã  e  suas  famílias  para:  suprir  suas  necessidades  de  reprodução  social  de  vida 



individual  e  familiar;  desenvolver  suas  capacidades  e  talentos  para  a  convivência  social, 
protagonismo e autonomia. “ (NOB – SUAS, 2005

E. A proteção social de assistência social e do Serviço Social através de suas ações produz aquisições 
materiais, sociais, socioeducativas ao cidadão e cidadã e suas famílias para: suprir suas necessidades 
de reprodução social de vida individual e familiar; desenvolver suas capacidades e talentos para a 
convivência social, protagonismo e autonomia. “ (NOB – SUAS, 2005

40.  No  documento:  Parâmetros  para  atuação  de  assistentes  sociais  e  psicólogos(as)  na  Política  de 
Assistência Social (Conselho Federal de Serviço Social, 2007)

A. As atribuições e competências dos (as) profissionais de Serviço Social, sejam aquelas realizadas na 
política de Assistência Social ou em outro espaço sócio-ocupacional, são orientadas e norteadas por 
direitos  e  deveres  constantes  no  Código  de  Ética  Profissional  e  na  Lei  de  Regulamentação  da 
Profissão,  que  devem ser  observados  e  respeitados,  tanto  pelos  (as)  profissionais,  quanto  pelas 
instituições empregadoras.

B. As atribuições e competências dos(as) profissionais de Serviço Social, exclusivamente na  política de 
Assistência Social, são orientadas e norteadas por direitos e deveres constantes no Código de Ética 
Profissional e na Lei de Regulamentação da Profissão, que devem ser observados e respeitados, tanto 
pelos(as) profissionais, quanto pelas instituições empregadoras.

C. As atribuições e competências dos (as) profissionais de Serviço Social, sejam aquelas realizadas na 
política de Assistência Social ou em outro espaço sócio-ocupacional, são orientadas e norteadas por 
direitos e deveres constantes no Código de Ética Profissional , que deve ser observado e respeitado 
pelas instituições empregadoras.

D. As atribuições e competências dos (as) profissionais de Serviço Social na política de Assistência 
Social, são orientadas e norteadas por direitos e deveres constantes na Lei de Regulamentação da 
Profissão, que deve ser observado e respeitado pelos(as) profissionais.

E. As  atribuições  dos  profissionais  de  Serviço  Social,  sejam  aquelas  realizadas  na  política  de 
Assistência  Social  ou  em  outro  espaço  sócio-ocupacional,  são  orientadas  exclusivamente  pela 
formação específica em Serviço Social, e  devem ser necessariamente observados e respeitados, tanto 
pelos(as) profissionais, quanto pelas instituições empregadoras.

41.O  assistente  social  atua  na  Previdência  Social.  Sendo  assim,  deverá  conhecer  o  artigo  201  da 
Constituição Federal: 

A. Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e 
de  filiação  obrigatória,  observados  critérios  que  preservem o  equilíbrio  financeiro  e  atuarial,  e 
atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

B. Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e 
de filiação não obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

C. Art.  201.  A previdência  social  será  organizada  sob  a  forma  de  regime  geral,  de  caráter  não 
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

D. Art.  201.  A previdência  social  será  organizada  sob  a  forma  de  regime  individual,  de  caráter 
contributivo e de filiação obrigatória de todos os trabalhadores, observados critérios que preservem o 
equilíbrio  financeiro  e  atuarial,  e  atenderá,  nos  termos  da  lei,  a:  (Redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

E. Art.  201.  A previdência  social  será  organizada  sob  a  forma  de  regime  particular  ,  de  caráter 
contributivo ou não contributivo e de filiação não obrigatória, observados critérios que preservem o 
equilíbrio  financeiro  e  atuarial,  e  atenderá,  nos  termos  da  lei,  a:  (Redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)
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42. O Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres técnicos. Conselho Federal de Serviço Social, editora. 
Cortez, São Paulo, 2003 (p. 43).

A. A perícia, no âmbito do judiciário é realizada por meio do estudo técnico para subsidiar a ação do 
assistente  social  e  do  psicólogo exclusivamente,  nas  demandas  das  famílias  de  adolescentes  em 
conflito com a lei.

B. A perícia, no âmbito do judiciário é um simples relatório social que tem por finalidade conhecer a 
vida dos usuários.

C. A perícia,  no âmbito  do judiciário,  diz  respeito  a  uma avaliação mais  complexa  da composição 
familiar,  trabalho e renda, saúde e escolarização

D. A perícia, no âmbito do judiciário, diz respeito a uma avaliação específica e exclusiva do juiz com 
base no estudo social elaborado pelo assistente social, psicólogos e técnicos administrativos.

E. A perícia, no âmbito do judiciário, diz respeito a uma avaliação, exame ou vistoria, solicitada ou 
determinada sempre que a situação exigir um parecer técnico ou científico de uma determinada área 
do conhecimento, que contribua para o juiz formar a sua convicção para a tomada de decisão. A 
perícia,  quando  solicitada  a  um  profissional  de  Serviço  Social,  é  chamada  de  perícia  social, 
recebendo esta denominação por se tratar de estudo e parecer cuja finalidade é subsidiar-uma decisão 
via de regra, judicial. Ela é realizada por meio do estudo social e implica na elaboração de um laudo 
e emissão de um parecer. 

43. LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 – Estatuto do Idoso 

A. Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 
dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos 
na Constituição e nas leis.

B. Art.  10.  É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa com 60 anos e mais a 
liberdade de ir e vir, o respeito e a dignidade, como sujeito de direitos civis, políticos, individuais e 
sociais, garantidos na Constituição e nas leis.

C. Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 
dignidade, como pessoa humana.

D. Art. 10. É obrigação 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.

E. Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa o respeito e a dignidade, 
como  pessoa  humana  e  sujeito  de  direitos  civis,  políticos,coletivos  e  sociais,  garantidos  na 
Constituição Federal de 1988.

44. O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), disciplinado pelo Decreto nº 6135, de junho de 
2007 , e regulamentado pela Portaria nº 376, de 16 de outubro de 2008. 

A. é um instrumento de fiscalização da Caixa Econômica Federal

B. é um instrumento  de fiscalização das Prefeituras municipais.

C. é um instrumento de controle dos assistentes sociais na Política da Assistência Social

D. é um instrumento é um instrumento de coleta de dados e informações com o objetivo de identificar 
todas as famílias de baixa renda existentes no país e de brasileiros residentes no exterior.

E. é um instrumento de coleta de dados e informações com o objetivo de identificar todas as famílias de 
baixa renda existentes no país.

45. Os objetivos do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF / Assistência Social) são:

A. Contribuir  para  a  prevenção  e  o  enfrentamento  de  situações  de  vulnerabilidade  e  risco  social; 
Fortalecer os vínculos familiares e comunitários; Promover aquisições sociais e materiais às famílias, 
com o objetivo de fortalecer o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades. 
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B. Contribuir  para  o  enfrentamento  de  situações  de  vulnerabilidade  e  risco  social,  promovendo 
aquisições sociais e materiais às famílias e comunidades.

C. Promover aquisições sociais e materiais às famílias.

D. Contribuir para a prevenção e o enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco social

E. Fortalecer o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades. 

46. Lei 8662/93 - Art. 5º: Constituem atribuições privativas do Assistente Social:

A. I - Coordenar,  elaborar,  executar,  supervisionar e avaliar  estudos,  pesquisas,  planos,  programas e 
projetos na área de Serviço Social; II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em 
Unidade de Serviço Social.

B. I -  Coordenar,  elaborar,  executar,  supervisionar e avaliar  estudos,  pesquisas,  planos,  programas e 
projetos na área de Serviço Social; II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em 
Unidade de Serviço Social; III - assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social.

C. I -  Coordenar,  elaborar,  executar,  supervisionar e avaliar  estudos,  pesquisas,  planos,  programas e 
projetos na área de Serviço Social; II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em 
Unidade de Serviço Social; III - assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social; IV - realizar vistorias, 
perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; V - 
assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas 
e  funções  que exijam conhecimentos  próprios  e  adquiridos  em curso de formação regular;  VI  - 
treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social; VII - dirigir e coordenar 
Unidades  de Ensino e  Cursos  de Serviço Social,  de  graduação e  pós-graduação;  VIII  -  dirigir  e 
coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em Serviço Social; IX - elaborar 
provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou outras formas 
de seleção para  Assistentes  Sociais,  ou onde sejam aferidos  conhecimentos  inerentes  ao Serviço 
Social; X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de 
Serviço Social; XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais; 
XII - dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas; XIII - ocupar 
cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas 
da categoria profissional.

D. I - Coordenar,  elaborar,  executar,  supervisionar e avaliar  estudos,  pesquisas,  planos,  programas e 
projetos na área de Serviço Social.

E. I - Denunciar infrações profissionais dos assistentes sociais, principalmente àqueles que executam a 
Política de Assistência Social.

47. A Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005, passa a reger-se, a partir de 1º de janeiro de 2008, pelo 
disposto nesta Lei. O Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem destina-se a

A. Art. 2º O Projovem, destinado a jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos, com o objetivo de 
promover  sua  reintegração  ao  processo  educacional,  sua  qualificação  profissional  e  seu 
desenvolvimento humano, será desenvolvido por meio das seguintes modalidades:
I - Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo; II - Projovem Urbano; III - Projovem Campo - 
Saberes da Terra; e IV - Projovem Trabalhador.

B. Art.  2º  O Projovem,  destinado a  jovens  de  15  (quinze)  a  18  (dezoito  anos,  com o  objetivo  de 
promover sua reintegração ao processo educacional).

C. Art.  2º  O Projovem,  destinado a  jovens  de  15  (quinze)  a  18  (dezoito  anos,  com o  objetivo  de 
promover sua reintegração ao processo educacional e de trabalho, como aprendiz).

D. Art. 2º O Projovem, destinado a jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte anos, com o objetivo de promover 
a reintegração Projovem Urbano; III - Projovem Campo.

E. Art. 2º O Projovem, destinado a jovens de 13 a 17 anos e 11 meses com o objetivo de promover a 



reintegração do  Projovem Trabalhador e Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo.

48.  Constituição  Federal  do  Brasil  (1988)  -TÍTULO  VIII  Da  Ordem  Social-  CAPÍTULO  I
DISPOSIÇÃO GERAL

A. Art.193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, a educação e como objetivo o bem-
estar a a justiça sociais.

B. Art.193. A ordem social tem como base os direitos sociais, o primado do trabalho, e como objetivo o 
bem-estar a a justiça sociais.

C. Art.193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, a segurança coletiva, e como objetivo 
o bem-estar a a justiça sociais.

D. Art.193. A ordem social tem como base os direitos humanos, o primado do trabalho, e como objetivo 
o bem-estar individual e coletivo e a justiça social.

E. Art.193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar a a 
justiça sociais.

49. LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989.

A. Dispõe sobre o apoio irrestrito às pessoas portadoras de deficiência física,  sua integração social, 
sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui 
a  tutela  jurisdicional  de  interesses  coletivos  ou  difusos  dessas  pessoas,  disciplina  a  atuação  do 
Ministério Público, define crimes, e dá outras providências.

B. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência mental, institui a tutela jurisdicional de 
interesses coletivos ou difusos dessas pessoas,  disciplina a atuação do Ministério Público, define 
crimes, e dá outras providências.

C. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiências múltiplas, sua integração social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá 
outras providências.

D. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiências gerais,  sua integração social,  sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, orientando e 
controlando a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências.

E. Dispõe  sobre  o  apoio  às  pessoas  portadoras  de  deficiência,  sua  integração  social,  sobre  a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério 
Público, define crimes, e dá outras providências.

50.  Planejamento  Social:  intencionalidade  e  instrumentação.  Myrian  Veras  Baptista,  editora  Cortez,  2ª 
edição, 2003. (p. 101):

A. O projeto é o documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de um conjunto 
de ações. É a unidade elementar do processo sistemático de racionalização de decisões. Constitui-se 
da proposição de produção de algum bem ou serviço com emprego de técnicas determinadas, com o 
objetivo de obter resultados definidos em um determinado período de tempo e de acordo com um 
determinado limite de recursos. Como planificação da ação,  o projeto pressupõe a indicação dos 
meios  necessários  à  sua realização e  à  adequação desses  meios  aos  resultados  perseguidos.  É o 
instrumental  mais  próximo da  execução,  devendo  detalhar  as  atividades  a  serem desenvolvidas, 
estabelecer prazos, especificar recursos humanos e materiais e estruturar receitas e custos.

B. O projeto é o documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de um conjunto 
de  ações.  É  a  unidade  elementar  do  processo  sistemático  de  racionalização  de  decisões.  Como 
planificação da ação, o projeto pressupõe a indicação de alguns meios e fins necessários necessários à 
sua  realização  e  à  adequação  desses  ao  objeto  perseguido.  É  o  instrumental  mais  próximo  do 
Programa, devendo detalhar as ações gerais a serem desenvolvidas, especificar recursos humanos, 
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receitas e custos.

C. O projeto é o documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de um conjunto 
de ações. Como planificação da ação, o projeto pressupõe a indicação dos meios necessários à sua 
realização e à adequação desses meios aos objetivos geral e específicos perseguidos. É o instrumental 
mais concreto que o assistente social utiliza no diagnóstico de uma realidade social.

D. O projeto é o documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de uma única 
ação  geral  que  se  desdobrará  em  atividades  específicas  em um  longo  período  de  tempo.  É  o 
instrumental  mais  próximo  da  implantação  de  um  programa,  cuja  execução,  deve  detalhar  as 
atividades a serem desenvolvidas, especificar recursos humanos e materiais.

E. O  projeto  é  o  documento  que  sistematiza  a  unidade  elementar  do  processo  sistemático  de 
racionalização de decisões e de poder do assistente social. Constitui-se da proposição de produção de 
algum  bem  ou  serviço  técnicas  determinadas,  com  o  objetivo  de  obter  resultados  definidos  e 
determinado  limite  de  recursos  exclusivos.  Como  planificação  da  ação,  o  projeto  pressupõe  a 
indicação de todos os meios necessários e não necessários à sua realização e à adequação desses 
meios aos resultados que se idealizou inicialmente. Nem sempre é instrumental mais próximo da 
execução,  mas  deve  deve  detalhar  as  atividades  a  serem  desenvolvidas,  estabelecer  prazos, 
especificar o mínimo de recursos humanos e materiais e estruturar receitas e custos.

CONTABILISTA (1004)
31.  De acordo com Art.  165  da Constituição Federal  de  1988,  são consideradas,  respectivamente,  leis 
orçamentárias:

A. PPA, LDO, LDB.

B. PPA, LRF, LOA.

C. PAP, LDO, LOA. 

D. PPA, LDB, LOA.

E. PPA, LDO, LOA.

32. O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, de acordo com  NBC T 16.1, é:

A. A LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias).

B. O orçamento público. 

C. A confrontação das receitas com as despesas. 

D. O patrimônio público.

E. A prestação de contas ao Poder Legislativo. 

33. Os restos a pagar representam

A. despesas realizadas em exercício financeiro anterior ao empenhamento.

B. despesas legalmente empenhadas e pagas no mesmo exercício financeiro.

C. valores que adicionam no orçamento.

D. despesas legalmente empenhadas no exercício financeiro e não pagas no mesmo exercício.

E. despesas não empenhadas que deverão ser pagas quando realizadas.

34. Compete aos Municípios instituir impostos sobre (…); Compete aos Estados instituir impostos sobre 
(…); Compete à União instituir impostos sobre(...). 
Assinale a alternativa que dispõe sobre a ordem correta das respectivas competências.



A. IPTU, ITCMD e IOF; ICMS, ISS e IR; IPI, II, IR, IPVA, IOF e ITR.

B. ITBI, ISS e IPTU; ICMS, ITCMD e IPVA; II, IE, IR, IPI, IOF e ITR.

C. ISS, ITCMD e ITR; IPTU, IPVA e ITR; IE, ITBI, IOF e ITR.

D. IPTU, ISS e IOF; ICMS, IPVA, IE e IR; ITBI, ITCMD, II, IE e IPI.

E. ITCMD, ISS e IPTU; ICMS, IPVA e ITBI; II, IE, IR, IOF, IPI e ITR.

35.  Em  conformidade  com  §5°  do  Art.  165  da  Constituição  Federal  de  1988,  a  lei  orçamentária 
compreenderá o

A. Orçamento Fiscal; Orçamento da Seguridade Social; Orçamento de Investimentos das Empresas.

B. Orçamento Global; Orçamento da Seguridade Social; Orçamento de Investimentos das Empresas.

C. Orçamento Fiscal; Orçamento da Seguridade Social; Orçamento Empresarial e Fundacional.

D. Orçamento Fiscal; Orçamento da Seguridade Social; Orçamento Global.

E. Orçamento Fiscal; Orçamento Global; Orçamento Estimativo.

36. Assinale qual é o princípio orçamentário que afirma que todas as receitas e despesas públicas devem ser 
incorporadas na lei orçamentária:

A. Anualidade.

B. Unidade.

C. Universalidade.

D. Especificação.

E. Exclusividade.

37. Quanto aos tipos de empenhos, pede-se: Qual é a modalidade de empenho utilizado para empenhamento 
de despesa quando o valor é fixo e que o valor será pago de uma única vez?:

A. Total.

B. Ordinário.

C. Global.

D. Único.

E. Estimativo.

38. Órgão que realiza estudos visando a padronização mínima de conceitos e práticas contábeis no âmbito 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios:

A. O Ministério do Planejamento,  Orçamento e Gestão - MPOG, por meio da Coordenação-Geral de 
Contabilidade – CCONT, em conjunto com o Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis, instituído 
pela Portaria nº 136/2007.

B. A Secretaria  de  Orçamento  Federal –  SOF, por  meio  da Coordenação-Geral  de  Contabilidade – 
CCONT, em conjunto com o Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis, instituído pela Portaria nº 
136/2007.

C. O Banco Central do Brasil - BACEN, por meio da Coordenação-Geral de Contabilidade – CCONT, 
em conjunto com o Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis, instituído pela Portaria nº 136/2007.

D. A Secretaria  do  Tesouro  Nacional  –  STN,  por  meio  da  Coordenação-Geral  de  Contabilidade  – 
CCONT, em conjunto com o Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis, instituído pela Portaria nº 
136/2007.

E. O Ministério do Planejamento – MP, por meio da Coordenação Única de Contabilidade, instituída 



pela Portaria nº 136/2007.

39. Com relação a  avaliação e a mensuração dos elementos patrimoniais nas entidades do setor público, 
indique o(s) critério(s) a ser(em) obedecido(s):

A. As provisões são constituídas com base em reestimativas pelos prováveis valores de realização para 
os ativos e de reconhecimento para os passivos. 

B. Os riscos de recebimento de dívidas são reconhecidos em conta de ajuste, a qual não será reduzida ou 
anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. 

C. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o PEPS.

D. As participações em empresas e em consórcios públicos sobre cuja administração se tenha influência 
significativa devem ser mensuradas ou avaliadas de acordo com o custo de aquisição.

E. Se o valor de aquisição, de produção ou de construção dos estoques for superior ao valor de mercado, 
deve ser ajustado ao valor de mercado. 

40. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, indique a definição correta, 
quanto:  

A. Avaliação a atribuição de valor monetário a itens do ativo e do passivo decorrentes de julgamento 
fundamentado em consenso entre as partes e que não traduza, com razoabilidade, a evidenciação dos 
atos e dos fatos administrativos. 

B. Valor recuperável o valor de mercado de um ativo menos o custo para a sua alienação, ou o valor que 
a entidade do setor público espera recuperar pelo uso futuro desse ativo nas suas operações, o que for 
menor.

C. Redução ao valor recuperável (  impairment  )   o ajuste ao valor de mercado ou de consenso entre as 
partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor contábil. .

D. Valor de mercado ou valor justo (  fair value  )   o valor pelo qual pode ser intercambiado um ativo ou 
cancelado  um  passivo  entre  partes  conhecidas  ou  interessadas  que  atuam  em  condições 
independentes e isentas. 

E. Influência significativa o poder de uma entidade do setor público participar nas decisões de políticas 
financeiras  e  operacionais  da  investida,  desde  que  signifique  um controle  conjunto  sobre  essas 
políticas.  

41.  Qual  é  a  Lei  que  estatui  Normas  Gerais  de  Direito  Financeiro  para  Elaboração  e  Controle  dos 
Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal?  

A. Lei nº 4.320, de 17.03.64.

B. Lei nº 6.397, de 10.12.76.

C. Lei nº 4.489, de 24.11.64.

D. Lei Complementar nº 101, de 05.05.2000.

E. Decreto Federal nº 200 de 1967.

42. A dívida flutuante NÃO compreende

A. os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida.

B. as operações de crédito.

C. os depósitos. 

D. os débitos de tesouraria.

E. os serviços da dívida a pagar.



43. De acordo com o § 1º da Lei nº 4.320/64, NÃO integra a Lei do Orçamento o

A. sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo.

B. quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, na forma do Anexo 
número 1 da Lei.

C. quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação.

D. quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

E. quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e 
de prestação de serviços.

44. De acordo com a Resolução CFC 1.129/08, que aprova a NBC T 16.2 sobre Patrimônio e Sistemas 
Contábeis, é correto afirmar que o subsistema de informação

A. Orçamentário - registra, processa e evidencia os fatos não financeiros relacionados com as variações 
qualitativas e quantitativas do patrimônio público.

B. Financeiro  -  registra,  processa  e  evidencia  os  atos  e  os  fatos  relacionados  ao  planejamento  e  à 
execução orçamentária.

C. Patrimonial  -  registra,  processa  e  evidencia  os  atos  de  gestão  cujos  efeitos  possam  produzir 
modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas 
de controle.

D. Custos  -  registra,  processa  e  evidencia  os  custos  dos  bens  e  serviços,  produzidos  e  ofertados  à 
sociedade pela entidade pública.

E. Compensação -  registra, processa e evidencia os fatos relacionados aos ingressos e aos desembolsos 
financeiros, bem como as disponibilidades no início e final do período.

45.  De  acordo com a  Resolução  CFC 1.129/08,  que aprova a  NBC T 16.8 sobre  Controle  Interno,  a 
classificação do Controle interno se dá nas seguintes categorias:

A. operacional, contábil e normativo.

B. operacionalidade, objetividade e efetividade.

C. instrutivo, contábil e patrimonial.

D. operacional, custos e gerencial.

E. operacional, gerencial e informativo.

46. Como far-se-á a cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou 
não?

A. Mediante  auxílios  expressamente  incluídos  nas  despesas  correntes  do  orçamento  da  União,  do 
Estado, do Município ou do Distrito Federal.

B. Mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da 
União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal. 

C. Mediante interferências financeiras expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da 
União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal. 

D. Mediante contribuições expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do 
Estado, do Município ou do Distrito Federal.

E. Mediante subvenções sociais expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, 
do Estado, do Município ou do Distrito Federal.

47.  Dívida Ativa Não-Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, dentre os créditos indicados, 
assinale o que NÃO corresponde a essa definição.



A. Custas processuais.

B. Laudêmios.

C. Impostos e contribuições de melhorias.

D. Aluguéis ou taxas de ocupação.

E. Os provenientes de empréstimos compulsórios.

48. Associe os conceitos a cada etapa da despesa e da receita:

1. Empenho.
2.Recolhimento. 
3. Liquidação.
4.Previsão. 
5.Arrecadação.
6.Lançamento. 
7.Pagamento.

(  )  É  a  identificação  do  devedor  ou  da  pessoa  do 
contribuinte, da procedência e o valor do débito.

(  )  É  a  entrega  do  produto  da  arrecadação  para 
crédito na conta do Tesouro.

( ) São os pagamentos realizados diretamente pelos 
contribuintes às repartições fiscais e à rede bancária 
autorizada.

(  )  É  a  entrega  de  recursos  financeiros,  mediante 
desembolso do caixa do Tesouro.

( ) É a estimativa de quanto se pretende arrecadar ao 
longo do exercício financeiro.

( ) É a verificação do direito adquirido pelo credor, 
tendo  por  base  os  títulos  e  os  documentos 
comprobatórios do respectivo crédito.

(  )  Cria  para  o  Estado  a  obrigação  de  pagamento 
pendente ou não de implemento de condição, e está 
restrito  ao  limite  do  crédito 
orçamentário.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

A. 1 – 7 - 2 - 4 - 3 - 5 – 6.

B. 1 – 3 – 4 – 7 – 5 – 2 – 6.

C. 5 – 2 – 3 – 6 – 7 – 4 – 1.

D. 6 – 1 – 4 – 5 – 2 – 1 – 3.

E. 6 – 2 – 5 – 7 – 4 – 3 – 1. 

49. De acordo com a  Lei nº 28, de 18 de dezembro de 1990, Art. 2º, inciso II – TITULO II, que dispõe 
quanto às normas gerais aplicáveis aos tributos abrangendo, respectivamente, regras sobre

A. lançamento; arrecadação; restituição; infração e penalidades; imunidade e isenções; sujeito passivo 
tributário. 

B. sujeito passivo tributário; lançamento; arrecadação; restituição; infração e penalidades; imunidade e 
isenções. 

C. restituição;  infração e penalidades; imunidade e isenções; sujeito passivo tributário;   lançamento; 
arrecadação.

D. arrecadação;  restituição;  infração e  penalidades;  imunidade e isenções;  sujeito  passivo tributário; 
lançamento. 

E. imunidade e  isenções;  sujeito  passivo  tributário;  lançamento;  arrecadação;  restituição;  infração e 



penalidades. 

50.  Para  os  efeitos  da  Lei  Complementar  n°101/00,  entende-se  como  despesa  total  com  pessoal:  o 
somatório  dos  gastos  do  ente  da  Federação  com os  ativos,  os  inativos  e  os  pensionistas,  relativos  a 
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer 
espécies remuneratórias,  tais  como vencimentos e vantagens,  fixas e variáveis,  subsídios,  proventos da 
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de 
qualquer  natureza,  bem  como  encargos  sociais  e  contribuições  recolhidas  pelo  ente  às  entidades  de 
previdência. O percentual máximo , conforme Art. 169 da CF, da despesa total com pessoal, com base na 
Receita Corrente Líquida, nas três esferas de governo, União, Estados e Municípios, são respectivamente, 
os seguintes:

A. 60% (sessenta por cento); 50% (cinquenta por cento) e 60% (sessenta por cento).   

B. 60% (sessenta por cento); 60% (sessenta por cento) e 60% (sessenta por cento). 

C. 50% (cinquenta por cento); 60% (sessenta por cento) e 60% (sessenta por cento).

D. 60% (sessenta por cento); 60% (sessenta por cento) e 50% (cinquenta por cento). 

E. 50% (cinquenta por cento); 50% (cinquenta por cento) e 60% (sessenta por cento).

DENTISTA(1005)
31.Após o preparo cavitário o profissional deve muitas vezes proteger o complexo dentinopulpar através de 
uma associação de materiais dentários. No caso de uma restauração definitiva com ausência de exposição 
pulpar qual a alternativa correta para a combinação: espessura de dentina remanescente e associação de 
materiais na ordem de inserção na cavidade, respectivamente, 

A. 0,4 milímetros(mm) = forrador + base+ selador; 1,6 mm = selador.

B. 0,6 mm = selador + base; 1,6 = mm forrador + base+ selador.

C. 0,4 mm = selador; 1,6 mm = selador + base.

D. 0,6 mm = forrador + selador; 1,6 mm = base+ forrador.

E. 0,4 mm = base; 1,6 mm = selador.

32.  As  resinas  compostas  indicadas  para  restaurações  odontológicas  têm evoluído  muito  nas  últimas 
décadas. Uma das possíveis classificações para esse material odontológico é relacionada a sua viscosidade 
atualmente dividida em três classes. 
Marque a alternativa correta que relaciona de forma acertada as indicações das resinas de alta viscosidade e 
baixa viscosidade, respectivamente, 

A. que há grandes tensões mastigatórias, como em casos de classe III.

B. cavidades conservativas; restaurações de dentes anteriores em que há grandes tensões mastigatórias, 
como em casos de classe III.

C. restaurações de dentes anteriores; cavidades conversativas .

D. restaurações de dentes posteriores; selamento de fissuras.

E. restaurações de dentes posteriores; restaurações de dentes em casos de classe II, do tipo mesio-ocluso-
distal(MOD).

33. Os cimentos de ionômero de vidro podem ser classificados com relação as suas indicações. Marque a 
alternativa correta com relação à essa classificação e à indicação dos cimentos de ionômero de vidro.

A. Classe I  – indicado para o selamento de cicatrículas;  Classe III  – indicado para a restauração de 



dentes.

B. Classe III – indicado para o selamento de fissuras; Classe I - indicado para a restauração de dentes.

C. Classe II – indicado para restauração de dentes; Classe I – indicado para cimentação de quaisquer 
artefatos ortodônticos ou protéticos.

D. Classe II- indicado como base e forramento; Classe III – indicado para o selamento de fissuras.

E. Classe I - indicado para a restauração de dentes; Classe II – indicado para o selamento de cicatrículas.

34. Com relação aos sistemas adesivos, marque a resposta correta.

A. O adesivo é a parte hidrofóbica e é compatível com a resina composta.

B. O primer é uma solução hidrofóbica e possui solventes em sua composição.

C. O ácido tem função de preparar o substrato resinoso para a adesão ao dente.

D. O adesivo é a parte hidrofílica, compatível com a dentina.

E. O primer é uma solução compatível com os túbulos dentinários secos, por ser hidrofílico.

35. No documento das Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil, 2003) foram identificados 
seis princípios norteadores das ações a serem desenvolvidas na perspectiva do cuidado em saúde bucal. 
Marque a alternativa que contém corretamente esses seis princípios.

A. Gestão Deliberativa, Ética, Cidadania, Prevenção universal, Vínculo, Responsabilidade profissional.

B. Responsabilidade profissional, Bioética, Municipalização, Controle de infecção, Gestão participativa, 
Prevenção universal.

C. Gestão  Participativa,  Ética,  Acesso,  Prevenção  universal,  Assistência  integral,  Responsabilidade 
profissional.

D. Bioética,  Gestão  Deliberativa,  Prevenção  universal,  Acesso,  Municipalização,  Responsabilidade 
profissional.

E. Vínculo, Acesso, Ética, Gestão Participativa, Responsabilidade profissional, Cidadania.

36. Para a profilaxia da endocardite infecciosa de acordo com a American Heart Association (2008) em 
pacientes adultos impedidos de medicação oral e alérgicos a Amoxicilina/Ampicilina, o seguinte esquema 
terapêutico deve ser utilizado:

A. Clindamicina 600 miligramas, via intra-muscular, 30 minutos antes do procedimento.

B. Claritromicina 750 miligramas, via intra-musclar, 1 hora antes do procedimento.

C. Azitromicina 1 grama, via intra-muscular, 60 minutos antes do procedimento.

D. Cefazolin, 750 miligramas, 30 minutos antes do procedimento.

E. Cefalexina, 1 grama 30 minutos antes do procedimento.

37.Com relação  aos  antibióticos  prescritos  pelo  cirurgião-dentista  a  pacientes  gestantes,  alguns  desses 
podem causar problemas hepáticos. 
Marque  a  alternativa  que  contém  dois  antibióticos  que  podem  causar  toxicidade  hepática  durante  a 
gravidez.

A. Rifampicina; Amoxicilina.

B. Amoxicilina; Rifampicina.

C. Tetraciclina; Estolato de Eritromicina.

D. Penicilina V; Tetraciclina.

E. Tetraciclina; Amoxicilina.



38. Com relação aos antiinflamatórios, afirma-se que 

I-  Medicamento que pode levar a um efeito adverso da circulação fetal,  devendo ser  evitado, 
particularmente, durante o terceiro trimestre de gestação;

II- Medicamento que pode reduzir a síntese de prostraglandina e tromboxano, podendo resultar em 
predisposição para o aumento de sangramento ou a dependência no processo de formação de 
prostraglandina. 

Marque  a  alternativa  que  contém exemplos  de  medicamentos  que  correspondem,  respectivamente,  as 
afirmações acima.

A. Salicato; Prednisolona.

B. Dexametasona; Nimesulida.

C. Ibuprofeno; Oxicana.

D. Nimesulida; Prednisolona.

E. Oxicana; Salicatos.

39. Uma criança de 03 anos de idade, pesando 15 kg, deglutiu acidentalmente 15 mL de gel, contendo 
1,23% de Flúor, durante uma aplicação tópica no consultório odontológico. 
Diante da afirmação acima, marque a alternativa que contém a forma correta que o cirurgião dentista deverá 
proceder:

A. Manter  a  criança  em observação  de  01  hora  antes  de  dispensá-la  caso  a  criança  não  apresente 
evidências clínicas de complicação.

B. Induzir ao vômito e caso obtenha sucesso, dispensar a paciente.

C. Iniciar  monitoramento  cardíaco,  administrar  solução  de  gluconato  de  cálcio  a  10%,  e  manter  a 
paciente  em observação por  1  hora  antes  de  dispensá-la  caso  a  criança não  apresente  evidências 
clínicas de complicação.

D. A dose ingerida pela criança não atinge a dose provavelmente tóxica, portanto, após a finalização do 
procedimento de aplicação tópica de flúor, o profissional poderá dispensar a paciente.

E. Induzir  ao  vômito,  administrar  hidróxido  de  alumínio  na  forma  de  gel  e  cálcio  por  via  oral,  na 
sequência providenciar internação hospitalar imediata para observação.

40. O uso de vasoconstritores do grupo das aminas simpatomiméticas, incorporadas às soluções anestésicas 
de uso odontológico, está contra-indicado nas situações abaixo. 
Marque a alternativa INCORRETA.

A. Hipertensos  com pressão sistólica  igual  ou acima  de  180 mm/Hg e  diastólica  igual  ou  acima  de 
115mm/Hg.

B. Menos de 12 meses após o infarto do miocárdio.

C. Episódios freqüentes de angina pectoris.

D. Hipertireodismo não controlado.

E. Arritmia cardíaca instável, ainda que em tratamento.

41.  O  procedimento  de  desinfecção  em  odontologia  deve  ser  aplicado  na  rotina  do  consultório 
odontológico, com objetivo de impedir a contaminação cruzada, entre o cirurgião dentista e sua equipe. 
Marque a alternativa que contém o procedimento correto (solução desinfetante e tempo de imersão) para a 
desinfecção de moldes odontológicos em silicona de condensação e a desinfecção de uma restauração total 
metálica (restauração indireta),  previamente a esses trabalhos serem enviados ao laboratório de prótese, 
respectivamente,



A. hipoclorito de sódio a 0,1% por 5 minutos; glutaraldeído a 0,2% por 15 minutos.

B. hipoclorito de sódio a 0,1% por 10 minutos; hipoclorito de sódio a 2% por 20 minutos.

C. hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos; glutaraldeído a 2% por 10 minutos.

D. glutaraldeído a 0,2% por 10 minutos; glutaraldeído a 2% por 5 minutos.

E. glutaraldeído a 2% por 15 minutos; hipoclorito de sódio a 2% por 10 minutos.

42. As alternativas abaixo diferenciam, respectivamente, cáries ativas e cáries paralisadas.
Marque a alternativa INCORRETA.

A. Quanto à coloração da camada superficial: pigmentação clara; pigmentação escurecida.

B. Quanto à progressão da doença: rápida; lenta.

C. Quanto à idade: freqüente em adultos, freqüente em jovens.

D. Quanto ao tipo dentina sob a camada: dolorosa e descalcificada, assintomática e esclerótica.

E. Quanto à consistência da camada superficial: mole; dura.

43.  Durante  o  preparo dentário  muitas  vezes  o  profissional  se  vê  diante  da  necessidade de estender  o 
término cervical para regiões subgengivais, por razões estéticas. 
Qual a extensão subgengival ideal do término cervical em dentes da região anterior?

A. 0,5 mm.

B. 1,2 mm.

C. 1,4 mm.

D. 1,5 mm.

E. 1,6 mm.

44. Em casos dentais de avulsão e indicação de reimplante, o fator mais importante é a velocidade que se 
faz  o  reimplante,  porém,  em  muitas  situações  até  que  se  faça  tal  procedimento  o  dente  deverá  ser 
armazenado em meio apropriado. 
Qual dos meios abaixo é o menos desejável para esse armazenamento?

A. Soro fisiológico.

B. Água.

C. Leite.

D. Vestíbulo bucal.

E. Meio de cultura de células.

45.  Os núcleos metálicos fundidos deverão respeitar  alguns critérios a fim de tornarem-se fiéis  na sua 
função: reter a restauração definitiva sem ameaçar a integridade da raiz ou da coroa. 
Diante disso, marque a alternativa INCORRETA relacionada a configuração final mínima de um núcleo 
metálico fundido.

A. 1/3 do comprimento do canal radicular.

B. 1/2 do comprimento da raiz dental intra-óssea.

C. selamento endodôntico preservado de 3 a 5 mm de guta-percha.

D. mesmo tamanho da coroa dental.

E. formato o mais paralelo possível.

46. Para o procedimento de anestesia pulpar qual das formulações de anestésicos locais, tem duração em 



média de : < 30 minutos (curta duração) e de 60 minutos (duração intermediária), respectivamente.

A. Bupivacaína 0,5% + epinefrina 1:200.000; Lidocaína 2%.

B. Prilocaína 4% + epinefrina 1:200.000; Mepivacaína 3%.

C. Prilocaína 4% + epinefrina 1:200.000; Etidocaína 1,5% + epinefrina 1:200.000.

D. Prilocaína 4%; Mepivacaína 2% + levonordefrina 1:20.000.

E. Etidocaína 1,5% + epinefrina 1:200.000; Lidocaína 2%.

47. Paciente de 43 anos, relata dor à mastigação e sensibilidade ao frio que cessa imediatamente quando se 
remove  o  estímulo.  O  exame  revela  que  o  dente  no.  36,  exibe  uma  fratura  da  região  disto-oclusal 
comprometendo a cristal marginal e 1,5 mm da região oclusal da cúspide vestíbulo distal em altura. O dente 
não apresenta cáries ou restaurações. As profundidades de sondagem periodontal são de 3 mm ou menos. 
Marque a alternativa correta, relacionada a esse enunciado.

A. O diagnóstico pulpar é de polpa normal e o dente deverá ser restaurado com resina composta e sistema 
adesivo convencional apenas.

B. O  diagnóstico  pulpar  é  de  pulpite  irreversível  e  o  tratamento  dos  canais  radiculares  deverá  ser 
realizado previamente a uma restauração de amálgama na região.

C. O diagnóstico pulpar  é  de  pulpite  reversível  e  o  dente  deve  ser  restaurado com uma restauração 
indireta.

D. Uma radiografia provavelmente irá revelar uma área radiotranslúcida associada a raiz mesial.

E. O  diagnóstico  pulpar  é  de  pulpite  irreversível  e  o  tratamento  dos  canais  radiculares  deverá  ser 
realizado previamente a confecção de um núcleo de preenchimento com pino intraradicular e uma 
restauração indireta. 

48. Com relação ao uso sistêmico de antibióticos no tratamento de edema causado por dentes não vitais em 
casos de abcesso apical agudo localizado decorrente de pulpite necrótica.
Mmarque a alternativa correta.

A. Irá promover níveis adequados da droga no local de destruição do tecido.

B. Será eficaz quando o abcesso é ainda principalmente uma reação imunológica.

C. Deve ocorrer antes que o cirurgião-dentista inicie os procedimentos de tratamento do canal.

D. Deve ser considerado como recurso auxiliar para a drenagem.

E. Deve ser o tratamento instituído nesses casos de forma isolada.

49. Durante o preparo para restaurações diretas e indiretas é de fundamental importância que se respeite o 
espaço de 3 mm de distância biológica. 
Marque a alternativa que contempla corretamente a definição dessa distância.

A. Mensurado entre o término cervical do preparo dentário e a papila gengival.

B. Mensurado entre o término cervical do preparo dentário e a crista alveolar.

C. Mensurado entre a margem gengival e o início do material forrador.

D. Mensurado entre o término cervical do preparo dentário e a margem gengival.

E. Mensurado entre a crista alveolar e a margem gengival.

50. De acordo como Código de Ética Odontológica, Resoluções CFO - 42/2003 e 71/2006, constitui-se 
infrações éticas, EXCETO

A. deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor,  assim 
como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.



B. acumular  as  funções  de perito/auditor  e  executor  de  procedimentos  terapêuticos  odontológicos  na 
mesma entidade prestadora de serviços odontológicos.

C. assumir emprego ou função sucedendo o profissional demitido ou afastado em represália por atitude 
de defesa de movimentação legítimo da categoria ou da aplicação do Código de Ética Odontológica.

D. renunciar ao atendimento do paciente, durante o tratamento, quando da constatação de fatos que, a 
critério do profissional, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho 
profissional.

E. receber ou cobrar remuneração complementar de paciente atendido sob convênio ou contrato.

ECONOMISTA (1006)

31. O gráfico abaixo representa o equilíbrio de mercado de um bem X em concorrência perfeita. Sendo D e 
S, respectivamente, as curvas de demanda e oferta do bem X, P0 o preço de equilíbrio e Q0 a quantidade de 
equilíbrio deste mercado:
Se o governo estabelecer que o preço máximo a ser cobrado pelo produto X deva ser P1, a perda bruta de 
excedente do consumidor e do produtor (deadweight loss) decorrente do controle de preços será igual à 
soma das áreas?

A. A + B + C.

B. A + B.

C. B + C.

D. B + D.

E. D + C.

32. Considere que o mercado de um bem X, em concorrência perfeita, esteja em equilíbrio com Preços = P0 
e Quantidades = Q0. 
Assinale a alternativa correta.

A. Um aumento da renda dos consumidores do bem X ocasionará um aumento no preço e na quantidade 
de equilíbrio deste mercado, ceteris paribus.

B. Um aumento dos preços dos fatores de produção das empresas que produzem o bem X acarretará um 
aumento no preço e na quantidade de equilíbrio deste mercado, ceteris paribus.

C. O aumento do preço de um bem Y, substituto do bem X, ocasionará um aumento no preço e uma 
redução na quantidade de equilíbrio no mercado do bem X, ceteris paribus.
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D. O aumento do preço de um bem  Y, substituto do bem  X, ocasionará uma redução no preço e na 
quantidade de equilíbrio no mercado do bem X, ceteris paribus.

E. O aumento dos preços dos bens complementares ao bem X ocasionará um aumento no preço e uma 
redução na quantidade de equilíbrio no mercado do bem X, ceteris paribus.

33. O gráfico abaixo representa o mercado de um produto agrícola em concorrência perfeita, com o preço 
(P) e a quantidade de equilíbrio (Q) dados, respectivamente, por P = $8 e Q = 50 unidades, sendo D e S, 
respectivamente, as curvas de demanda e oferta deste produto. Considere que o governo decida impor um 
preço mínimo para este produto de $9.

Analise as seguintes afirmações:

I. Com este preço mínimo de $9 haverá um excesso de oferta do produto de 25 unidades.

II.Com este preço mínimo de $9 haverá um excesso de oferta do produto de 35 unidades. Se o 
governo resolver adquirir  o excedente gastará $315 e se resolver subsidiar o consumo gastará 
$375.

III.Com este preço mínimo de $9 haverá um excesso de oferta do produto de 35 unidades. Se o 
governo resolver adquirir  o excedente gastará $375 e se resolver subsidiar o consumo gastará 
$315.

IV. A fixação de um preço mínimo de $9 e o fato da demanda ser mais inelástica a variações de 
preço faz com que a política mais econômica para o governo seja a de aquisição do excedente.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

A. II, apenas.

B. III, apenas.

C. I e II, apenas.

D. I e III, apenas.

E. II e IV, apenas.

34. Assinale a única alternativa correta. Em um mercado competitivo o aumento de tributação é

A. integralmente absorvido pelos consumidores.

B. integralmente absorvido pelos produtores.

C. integralmente  absorvido  pelos  produtores  se  a  demanda  for  totalmente  inelástica  a  variações  de 
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preço.

D. integralmente absorvido pelos consumidores se a demanda for totalmente inelástica a variações de 
preço.

E. integralmente absorvido pelos consumidores se a demanda for totalmente elástica a variações de 
preço.

35.  Considere  que  a  elasticidade  preço  da  demanda  de  um produto  (Ep),  que  foi  calculada  por  um 
economista,  seja  Ep = -2.  Sabe-se que,  ao preço de mercado de  $10 os consumidores consomem  100 
unidades deste produto. Considerando-se a elasticidade calculada pelo economista, qual a nova quantidade 
a ser demandada se o preço de mercado aumentar 10%?

A. 120 unidades.

B. 80 unidades.

C. 50 unidades.

D. 70 unidades.

E. 90 unidades.

36. Assinale a única alternativa  correta. O tamanho do  markup praticado por um monopolista depende, 
dentre outros fatores

A. da elasticidade da renda.

B. do custo variável total.

C. do custo variável médio.

D. da elasticidade-preço da demanda.

E. não depende de nenhum fator. O monopolista pode fixar o markup que desejar. 

37. Assinale a alternativa INCORRETA.

A. Barreira à entrada é qualquer fator que impeça a livre mobilidade de capital para a indústria no longo 
prazo e, consequentemente, torne possível a existência de lucros supranormais permanentes nesta 
indústria.

B. A presença de economias de escala, que consiste na queda do custo médio de longo prazo à medida 
que se expande à escala de produção, é uma importante fonte de barreiras à entrada.

C. Economias de escopo encontram-se presentes quando o custo de produzir dois produtos em uma 
única empresa (produção conjunta) é menor do que os custos de produzi-los separadamente em duas 
empresas diferentes (cada firma produzindo um único produto).

D. O controle  das  fontes de  suprimento de matérias  primas para  a produção de um produto é uma 
importante fonte de barreiras à entrada.

E. Patentes e marcas não se constituem em barreiras à entrada.

38. Considerando-se os agregados macroeconômicos: Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm), 
Produto Nacional  Bruto a preços de mercado (PNBpm), Produto Interno Líquido a preços de mercado 
(PILpm)  e  Produto Nacional  Líquido  a  preços  de mercado (PNLpm).  Em uma economia aberta  (com 
transações com o exterior), se as rendas recebidas pelo país do exterior são superiores as rendas enviadas, 
teremos

A. PIBpm > PNBpm.

B. PIBpm < PNBpm.

C. PIBpm = PNBpm.

D. PNBpm = PNLpm.



E. PIBpm < PNLpm. 

39. Considere as seguintes afirmações:

I.  O  Produto  Interno  Bruto  a  Preço  de  Mercados  (PIBpm)  é  um  indicador  econômico  que 
representa a soma dos valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos dentro das 
fronteiras de um país, em determinado período de tempo, excluindo os impostos indiretos líquidos 
dos subsídios.

II.  Produto  Nacional  Bruto  é  um  indicador  econômico  que  representa  a  soma  dos  valores 
monetários  de  todos  os  bens  e  serviços  finais  produzidos  por  residentes  de  um  país,  em 
determinado período de tempo.

III. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) não considera a renda per capita em seu cálculo.

IV. A Oferta por divisas é constituída pelos importadores de produtos e outras pessoas que têm 
necessidade de remeter recursos para o exterior.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

A. I, apenas.

B. II, apenas.

C. III apenas.

D. IV apenas. 

E. I e II, apenas .

40. Assinale a alternativa correta.

A. Numa economia aberta um superávit no balanço de pagamentos em conta corrente significa que o 
país comprou mais mercadorias e serviços do exterior (despesa) do que vendeu (receita).

B. Empresa é o agente econômico detentor dos fatores de produção.

C. Economia é a Ciência Social que estuda a produção, circulação e o consumo dos produtos que são 
utilizados para satisfazer as necessidades humanas.

D. Microeconomia  é  o  ramo  ciência  econômica  voltado  ao  estudo  dos  grandes  agregados  como  a 
produção o consumo e a renda da população como um todo.

E. O Investimento em ações constitui-se em investimento no sentido macroeconômico.

41. Em uma Economia o valor das exportações FOB é de 18 bilhões de dólares e o valor das importações 
CIF é de 19 bilhões de dólares. Os fretes e seguros sobre as importações correspondem a 2 bilhões e 1 
bilhão de dólares respectivamente. Considerando os dados, qual o saldo da balança comercial?

A. 1 bilhão de dólares. 

B. 2 bilhões de dólares. 

C. 4 bilhões de dólares.

D. 3 bilhões de dólares. 

E. 0,5 bilhão de dólares.

42. A crise econômica financeira,  ocorrida no final de 2008, impactou a taxa de câmbio (flutuante) do 
Brasil. Alguns fatores contribuíram para isso:

I.O aumento da remessa de lucros por parte de subsidiárias de multinacionais instaladas no Brasil 



para suas matrizes no exterior, que apresentavam problemas de caixa.
 
II.A redução da renda do resto do mundo que impactaram nas exportações brasileiras.

III.A expansão da base monetária.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

A. I, apenas.

B. II, apenas.

C. III, apenas.

D. I e II, apenas.

E. I, II e III.

43. As taxas de inflação, medidas pelo INPC, no Brasil, para os meses de maio, junho e julho de 2008 
foram respectivamente, 0,96%, 0,91% e 0,58%. Assim, a taxa de inflação acumulada para o trimestre foi de 

A. 2,45%.

B. 2,47%.

C. 0,58%.

D. 0,38%. 

E. 2,90%.

44. Assinale a afirmativa INCORRETA.
A. Meios  de  pagamento  são  ativos  que  podem ser  usados  instantaneamente  e  sem restrições  para 

pagamentos a terceiros, constituídos pelo papel moeda em poder do público e pelos depósitos a vista 
nos bancos comerciais.

B. Ocorrerá destruição de moeda quando houver uma troca entre um ativo não monetário do setor não 
bancário por um ativo monetário do setor bancário. 

C. O  passivo  monetário  do  Banco  central  é  denominado  de  Base  monetária  da  economia  que  é 
constituída pela soma do papel moeda em circulação com os depósitos voluntários e compulsórios 
dos Bancos Comerciais (reservas bancárias).

D. Os  três  instrumentos  clássicos  da  política  monetária  são os  depósitos  compulsórios,  a  taxa  e  as 
condições de redesconto e as operações de open market.

E. Segundo Keynes as pessoas demandam moeda para transação, por precaução e para especulação.

45. No modelo ISLM para uma economia fechada, uma política monetária pura anti-recessiva consiste no 
aumento da oferta monetária sem que altere o nível de gastos ou das receitas do governo. Esta política 
provoca um deslocamento da(s) função(ões):

A. LM para a esquerda, aumentando a taxa de juros e o nível de renda de equilíbrio e consequentemente 
o emprego.

B. LM para  a  esquerda,  reduzindo a  taxa  de  juros  e  aumentando o nível  de  renda  de equilíbrio  e 
consequentemente o emprego.

C. LM  para  a  direita,  elevando  a  taxa  de  juros  e  aumentando  o  nível  de  renda  de  equilíbrio  e 
consequentemente o emprego.

D. LM  para  a  direita,  reduzindo  a  taxa  de  juros  e  aumentando  o  nível  de  renda  de  equilíbrio  e 
consequentemente o emprego.

E. IS e LM para a direita,  elevando a taxa de juros e aumentando o nível de renda de equilíbrio e 
consequentemente o emprego.



46. Assinale a afirmativa INCORRETA.
A. No  modelo  ISLM  para  uma  economia  aberta,  sob  o  regime  de  taxas  de  câmbio  flutuantes  e 

mobilidade perfeita de capitais, a política monetária expansionista é eficiente para elevar a renda real 
da economia.

B. No modelo ISLM para uma economia aberta, sob o regime de taxas de câmbio flutuantes, a política 
fiscal é impotente para elevar a renda real da economia até o nível de pleno emprego.

C. A política monetária, numa economia aberta com perfeita mobilidade de capitais e taxas de câmbio 
fixas, é impotente para alterar o nível de renda real.

D. No modelo ISLM para uma economia aberta, sob o regime de taxas de câmbio fixas, a política fiscal 
será eficiente para elevar a renda real da economia até o nível de pleno emprego.

E. Sobre o modelo de Mundell-Fleming, um regime de câmbio flutuante restringe os condutores de 
política monetária na busca de outros objetivos além da estabilidade da taxa cambial.

47. Em relação ao Plano Real a afirmativa INCORRETA é:

A. O plano real aumentou os fluxos de capitais de risco no país.

B. Imediatamente após a implantação do real, a taxa de câmbio desvalorizou-se, voltando a valorizar-se 
após o término de 1995. 

C. O plano real possibilitou um espetacular salto no volume das importações e das exportações (apesar 
da política cambial adotada).

D. O plano real gerou um crescimento do déficit em conta corrente do balanço de pagamentos, fazendo 
com que o país absorve-se maior poupança do resto do mundo.

E. O plano real gerou um crescimento do déficit em conta corrente do balanço de pagamentos, o que 
criou uma elevada dependência do fluxo de capitais externos, tornando a economia brasileira mais 
vulnerável às oscilações do mercado financeiro internacional.

48. Os Estados parte do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL são o Brasil, a Argentina o Uruguai e o 
Paraguai. A Venezuela é Estado Parte em processo de adesão e se tornará membro pleno uma vez que esteja 
em vigor o Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao MERCOSUL. Além disto, o 
MERCOSUL possui Estados associados que são: 

A. México, Chile, Bolívia e Suriname. 

B. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. 

C. Peru, Chile, Colômbia, Bolívia e Guiana Francesa. 

D. Costa Rica, Bolívia e Honduras e Chile.

E. Guiana Francesa, Chile, Bolívia e Cuba. 

49. Assinale a afirmativa INCORRETA.
A. Segundo a teoria econômica três são os objetivos da política orçamentária do setor público: promover 

ajustes na alocação de recursos e na distribuição de renda e manter a estabilidade econômica.

B. A  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  estabelece  normas  de  finanças  públicas  voltadas  para  a 
responsabilidade na gestão fiscal,  mediante  ações  em que se  previnam riscos e  corrijam desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. 

C. Uma das  funções  do setor  público é  ampliar  a  oferta  de  bens  ou serviços  oferecidos  pelo setor 
privado a preços acessíveis a amplas parcelas da população.

D. A Lei da Improbidade Administrativa dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional.



E. A descrição  das  metas  a  serem  atingidas,  qualitativa  e  quantitativamente  são  requisitos  para 
celebração de convênios que são instrumentos que disciplinam a transferência de recursos públicos 
que tenha como partícipe órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional.

50. Assinale a afirmativa INCORRETA.
A. O documento que tem por objetivo indicar os princípios e normas de conduta que devem inspirar e 

orientar  o  exercício  das  atividades  profissionais  do  economista,  regulando  suas  relações  com a 
categoria,  com  os  clientes,  os  Poderes  Públicos  e  a  sociedade  denomina-se  Código  de  Ética 
Profissional do Economista.

B. É  dever  do  profissional  economista  guardar  sigilo  sobre  as  informações  técnico-econômicas 
privativas a que tiver acesso, sobretudo quanto ao uso indevido de informações privilegiadas.

C. O profissional economista nunca deve abster-se de emitir laudo, exarar parecer, apresentar relatório 
ou emitir opinião.

D. Contraria a ética profissional do economista, praticar ato de improbidade, visando a proveito pessoal 
ou de outrem no exercício da profissão.

E. É vedado ao profissional economista falsear dados estatísticos ou deturpar sua interpretação.

ENFERMEIRO PADRÃO (1007)
31.  Na execução do processo de enfermagem a um pessoa que apresenta intercorrência respiratórias o 
enfermeiro deverá realizar o exame físico geral e de sistemas para compor a fase da coleta de dados e 
estabelecer o diagnóstico de enfermagem bem como o plano de cuidados individualizado. Em relação a 
coleta de dados da pessoa com afecções do aparelho respiratório, assinale a alternativa INCORRETA.

A. O exame do tórax envolve a inspeção, ausculta, percussão e palpação. A inspeção pode ser estática e 
dinâmica. Na inspeção estática observa-se as condições da pele, a caixa torácica (formato do tórax – 
em tonel,  em  funil,  peito  de  pombo),  cifoescolioses,  abaulamentos,  retrações,  etc;  na  inspeção 
dinâmica o enfermeiro atenta-se para a movimentação da caixa torácica, para a amplitude e o ritmo 
das ventilações, para o emprego de musculatura acessória e para o padrão respiratório.

B. Na  sequência  do  exame,  o  enfermeiro  procede  à  ausculta  que  envolve  avaliação  de  brônquios, 
bronquíolos e alvéolos atentando-se para a ocorrência de alterações. Caso os sons da ausculta sejam 
atípicos eles são chamados de ruídos adventícios.

C. Na percussão do tórax os achados são descritos como som claro pulmonar em um pulmão normal; 
hipersonoridade  ou  timpanismo  (quando  de  um  pneumotórax,  por  exemplo),  sons  maciços  nas 
condensações pulmonares.

D. Os sons normais do aparelho respiratório são os sons brônquicos, bonquiovesiculares e vesiculares e 
os ruídos adventícios são as creptações, roncos, sibilos, atrito pleural e o estridor ou cornagem.

E. Na avaliação de pessoas com problemas respiratórios são suficientes a verificação da frequência, 
ritmo e profundidade das ventilações.

32. A Resolução Cofen 358/2009, de 15 de outubro de 2009 dispõe sobre a sistematização da assistência de 
enfermagem e  a  implementação  do  processo  de  enfermagem nas  instituições  públicas  e  privadas  que 
prestam cuidados  profissionais  de  enfermagem.  Em relação  à  sistematização  da  assistência  assinale  a 
alternativa INCORRETA.

A. O enfermeiro, ao sistematizar a assistência organiza sua atuação, dimensiona seus recursos humanos 
e materiais e cria condições de implantar o processo de enfermagem avaliando sistematicamente a 
assistência prestada.

B. Conforme determinação do Cofen, na Resolução supra citada, a sistematização da assistência deverá 



compor as ações de enfermagem em instituições prestadoras de assistência, sejam elas de internação 
hospitalar,  serviços  ambulatoriais,  domicílios,  escolas,  associações  comunitárias,  fábricas,  entre 
outros.

C. Quando  o  processo  de  enfermagem  for  realizado  em  instituições  prestadoras  de  serviços 
ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, ele corresponderá 
ao usualmente denominado nesses ambientes como Consulta de Enfermagem. 

D. O  diagnóstico  de  enfermagem  expresso  na  resolução  358/2009,  consiste  na  interpretação  e 
agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os 
conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, 
família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem 
a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados 
esperados. Ele  deve,  obrigatoriamente  basear-se  nos  diagnósticos  da  North  American  Nursing 
Diagnosis Association (NANDA).

E. As fases constituintes do processo de enfermagem são: coleta de dados de enfermagem (ou histórico 
de  enfermagem),  diagnóstico  de  enfermagem,  planejamento  de  enfermagem,  implementação  e 
avaliação de enfermagem. 

33. A influenza A H1N1, que teve sua manifestação a partir de abril de 2009 no México e  Estados Unidos 
rapidamente atingiu outros países caracterizando, conforme a Organização Mundial de Saúde, um quadro 
de pandemia. Sobre esta temática assinale a alternativa que se apresenta INCORRETA.

A. A maior ocorrência de casos de influenza A H1N1 concentrou-se até o momento na faixa etária entre 
os 20 e 49 anos.

B. A coleta de material para exames dos casos em que há esta indicação, pode ser feita por aspirado de 
naso faringe ou por Swab, sendo esta segunda opção a mais recomendada.

C. São sinais de gravidade da H1N1 no adulto: febre alta e persistente, cianose, dificuldade respiratória 
(dispnéia, taquipnéia).

D. A taquipnéia é um sinal de gravidade em crianças e ela pode alcançar, em crianças de 2 meses a 
menores de 1 ano, mais de 50 irpm (incursões respiratórias por minuto) e, em crianças de 1 a 5 anos, 
mais de 40 irpm. 

E. De forma geral, a coleta de material para exame é feita até o sétimo dia após a data de início dos 
sintomas.

34.  A parada  cardiorespiratória  (PCR)  é  intercorrência  de  grave  ameaça  à  vida  e  a  intervenção  do 
enfermeiro pode contribuir com a qualidade das ações que devem ser adotadas neste evento. Diante disso, 
assinale a alternativa correta.

A. As diretrizes para ressuscitação cardiopulmonar da American Heart Association atualmente vigentes 
e  adotadas  no  Brasil  preconizam  que  a   relação  entre  o  número  de  compressões  torácicas  e 
ventilações no adulto seja de 15 compressões e 2 ventilações.

B. A mesma relação acima em crianças, atualmente vigente é de 5 compressões e 1 ventilação.

C. O consenso em torno da minimização do tempo de parada entre as compressões está baseado no fato 
de que cada supressão de compressão torácica implica em diminuição do fluxo sanguíneo cerebral.

D. Uma compressão torácica eficaz é aquela em que o tórax recua totalmente entre cada compressão; 
que tem um intervalo regular entre elas; e que não é interrompida com frequencia atingindo um total 
de 70 compressões por minuto.

E. As diretrizes vigentes indicam que o desfibrilador automático deve estar disponível, mas seu uso 
deve ser evitado.

35.  Sobre  o  exame  do  aparelho  digestório  como  parte  da  coleta  de  dados  para  implementação  da 
sistematização da assistência de enfermagem é correto afirmar que



A. a sequência correta de avaliação abdominal é: inspeção, percussão, palpação e ausculta.

B. inicia-se o exame do abdome pela palpação, seguida da percussão, inspeção e ausculta.

C. inicia-se o exame do abdome pela inspeção, seguida da percussão,  palpação e ausculta.

D. inicia-se o exame do abdome pela ausculta, seguida da inspeção, percussão e palpação.

E. inicia-se o exame pela inspeção, seguida da ausculta, percussão e palpação.

36. Ainda sobre a coleta de dados na avaliação do aparelho digestório é INCORRETO afirmar que

A. os  sinais  e  sintomas  mais  frequentemente  observados  ou  referidos  pelos  sujeitos  portadores  de 
problemas  digestivos  são:  eructação,  dispepsia,  dor  abdominal,  pirose,  náuseas,  vômitos,  entre 
outros.

B. no exame do abdome solicitamos à pessoa que ela nos aponte a área dolorosa e iniciamos o exame 
por este ponto indicado.

C. durante  a  inspeção  do  abdome  observa-se  sua  superfície  quanto  à  forma,  contorno,  simetria, 
características  da  pele  (integridade,  cicatrizes,  manchas,  trajetos  venosos  dilatados,  estrias)  e 
movimentos visíveis.

D. na percussão determina-se o tamanho e localização de vísceras sólidas, distribuição e presença de 
gases, líquidos e massas. Os sons da percussão podem ser timpânicos, hiper timpânicos, maciços. 

E. na ausculta abdominal inicia-se pelo quadrante inferior direito percorrendo todos os quadrantes. Os 
sons auscultados podem ser descritos como ruídos hidro aéreos (normais), ruídos hipoativos e ruídos 
hiperativos.

37.  A satisfação da necessidade de ingesta alimentar  deve ser  uma preocupação de primeira ordem no 
planejamento dos cuidados de enfermagem. Sobre esta prática assinale a alternativa correta.

A. A alimentação por via oral é uma atribuição que pode sempre ser delegada ao acompanhante, uma 
vez que é um procedimento que não requer conhecimento e habilidades específicas.

B. Em  situações  em  que  a  pessoa  não  consegue  se  alimentar  pela  via  convencional  é  possível 
estabelecer um acesso temporário, através da utilização de sondas/cateteres dentre os quais o mais 
indicado para a alimentação é a chamada sondagem nasogástrica confeccionada de polietileno ou 
polivinil.

C. A aferição do posicionamento da sonda, após sua inserção tem como padrão ouro a realização de RX, 
mas que deve ser secundarizado pela questão do custo envolvido. Da mesma forma, a certificação de 
sua manutenção em posicionamento antes de cada alimentação dado que isso implica em gasto de 
tempo e de material, como seringas e não é um procedimento considerado relevante.

D. Uma boa opção para alimentação são as sondas confeccionadas de silicone ou poliuretano as quais 
possuem um peso de tungstênio em sua extremidade inferior  possibilitando que ela se mantenha 
posicionada  no estômago ou em posição pós pilórica.

E. Dentre  os  cuidados  de  enfermagem  na  alimentação  enteral  destaca-se  a  manutenção  da 
permeabilidade da luz do cateter, que é mantida com a infusão de 300 a 400 ml de água filtrada entre 
cada alimentação.

38. A RDC 306/2004 dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos gerados durante o processo de assistência 
prestada nos serviços de saúde e correlatos. Assinale a alternativa INCORRETA.

A. Todos  os  resíduos  dos  serviços  de  saúde  devem  ser  acondicionados  em  sacos  resistentes  e 
compatíveis  com  o  volume  de  material  que  será  neles  acondicionado.  Tais  sacos  devem  ser 
depositados em recipientes resistentes e providos de tampa com possibilidade de abertura sem uso 
das mãos, exceto os que se localizam em salas de cirurgia e salas de parto.

B. No manuseio de resíduos, a RDC prevê que eles possam ficar temporariamente armazenados em uma 
sala que pode ser dividida com a sala de utilidades, mas esta sala de armazenamento deverá ter, pelo 



menos, 2m2 de área exclusiva.

C. Resíduos de fácil putrefação, que venham a ser coletados por período superior a 24 horas de seu 
armazenamento,  devem  ser  conservados  sob  refrigeração,  e  quando  não  for  possível,  serem 
submetidos a outro método de conservação. 

D. No armazenamento externo é exigida a utilização de recipientes que protejam os sacos até que seja 
feita coleta externa por pessoas capacitadas.

E. Conforme  a  RDC  supracitada  é  opcional  a  existência  de  plano  de  gerenciamento  dos  resíduos 
gerados pelos serviços de saúde.

39. Quanto à segurança dos trabalhadores envolvidos no trabalho com os resíduos dos serviços de saúde 
(RSS) é correto afirmar que

A. toda pessoa que passou em um concurso público para a área da saúde tem condições de atuar em 
setores de manejo, acondicionamento, tratamento de RSS, independente de orientações específicas.

B. os trabalhadores que atuam com RSS não necessitam ser imunizados como os demais trabalhadores 
da saúde.

C. os serviços geradores de RSS devem manter um programa de educação continuada, independente do 
vínculo empregatício de seus trabalhadores.

D. o conhecimento do  sistema adotado para o gerenciamento de RSS deve ser obrigatório apenas aos 
envolvidos diretamente nas atividades de gerenciamento de resíduos.

E. as  pessoas  envolvidas  no trabalho com RSS estão dispensadas dos exames rotineiros relativos à 
saúde do trabalhador.

40. Sobre a alimentação por via enteral é INCORRETO afirmar que

A. se deve considerar o momento da alimentação enteral como um momento comum no qual pode-se 
manter as demais rotinas como higienizar a pessoa, realizar procedimentos fisioterápicos, etc.

B. a administração pode ser intermitente ou contínua.

C. na  administração  contínua  é  recomendado  o  uso  de  bombas  infusoras  que  permitem adequar  o 
volume/hora  garantindo  que  seja  mantido  fluxo  constante  e  que  as  intercorrências  sejam 
minimizadas.

D. as  intercorrências  mais  comuns  na  administração  de  alimentação  por  via  enteral  podem  ser 
exemplificadas  pela  diarreia,  distensão  abdominal,  vômitos,  resíduo  gástrico  elevado, 
broncoaspiração, hiperglicemia, distúrbios eletrolíticos.

E. é possível definir que o paciente está com diarreia, caso ele apresente mais que três episódios de 
diarreia liquida ou semilíquidas e volumosas por dia.

41.  A avaliação  do  sistema  urinário  é  ação  indispensável  para  o  planejamento  e  implementação  da 
assistência. Sobre ela registre a alternativa INCORRETA.

A. As alterações nas características da urina podem ser exemplificadas pela hematúria, urina turva e o 
mau cheiro.

B. A oligúria retrata um volume urinário inferior a 400ml em 24 horas e a anúria um volume inferior a 
100ml em 24horas.

C. O exame dos ureteres  envolve palpação profunda dos quadrantes inferiores direito e esquerdo e o 
exame da bexiga, a inspeção, palpação e percussão pesquisando dor e distensão vesical.

D. A avaliação renal é feita pela palpação bimanual profunda e pela punho percussão também chamada 
de Manobra de Giordano.

E. O esvaziamento  de  um globo vesical  distendido  por  retenção  urinária  em um pós-operatório  se 
consegue exclusivamente através de cateterismo vesical de alívio.



42.  A  enfermagem  tem  grande  responsabilidade  no  processo  de  administração  da  terapêutica 
medicamentosa, portanto, avalie das alternativas abaixo a que estiver INCORRETA.

A. São alguns dos sinais de intoxicação por aminoglicosídeos: zumbido, tontura e alterações da audição.

B. Na administração de aminoglicosídeos, a monitoração de sinais de comprometimento do oitavo par 
de nervos cranianos é um cuidado de primeira ordem.

C. Na terapia intravenosa o padrão ouro de coberturas de acessos venosos são as coberturas estéreis 
transparentes. 

D. A  pessoa  em  uso  de  aminoglicosídeos  pode  apresentar  comprometimento  renal,  portanto,  a 
enfermagem deve atentar-se  para  sinais  indicativos  dessa  ocorrência  como alterações  no volume 
urinário.

E. Os locais para administração de medicações intramusculares são: região ventro-glútea, região dorso-
glútea, região da face antero lateral da coxa e deltóide sendo esta última a mais indicada. 

43. No exame físico de enfermagem do aparelho cardiovascular você deverá

A. aplicar todos os meios de avaliação: inspeção, percussão, ausculta e palpação.

B. eximir-se de proceder a ausculta cardíaca que se constitui em procedimento médico.

C. localizar os principais pontos de ausculta que são: 8º espaço intercostal esquerdo (foco tricúspide), 5º 
espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular (foco mitral), 4º espaço intercostal direito ao lado 
do esterno (foco aórtico) e 4º espaço intercostal esquerdo ao lado do esterno (foco pulmonar).

D. palpar o  ictus cordis,  com a pessoa em decúbito lateral esquerdo, que corresponde ao choque de 
ponta  do coração.  Ele  se  localiza  no  5º   espaço intercostal  a  esquerda,  e  seu volume  não  deve 
ultrapassar duas polpas digitais.

E. auscultar os sopros, sibilos, atrito pleural e, principalmente, as bulhas cardíacas.

44. Sobre a assistência à pessoa com diagnóstico de integridade tissular prejudicada, assinale a alternativa 
correta.

A. As lesões causadas pela supressão do aporte sanguíneo a uma região devido a compressão, como nos 
casos de permanência prolongada em uma mesma posição, são corretamente nomeadas de escaras.

B. Os ácidos graxos essenciais (AGE) podem ser utilizados no tratamento de feridas abertas com ou sem 
infecção e a troca da cobertura pode ser feita a cada 7 dias.

C. O uso de anti sépticos (polivinil pirrolidona iodo, cloro hexidina, etc.), no tratamento de lesões de 
pele é prática universalmente aceita, contanto que as soluções sejam trocadas uma vez por semana.

D. O uso de coberturas estéreis transparentes em fixação de cateteres venosos periféricos e centrais é 
uma  recomendação  para  o  controle  de  infecção,  mas  devido  ao  seu  alto  custo  eles  podem ser 
substituídos por outras coberturas como fitas adesivas (esparadrapo, etc), até porque os estudos sobre 
a eficácia de seu uso são inconclusivos.

E. As placas de hidrocolóide são coberturas indicadas para feridas limpas e para prevenção de úlceras 
de pressão.

45. As infecções nos estabelecimentos que prestam serviços de saúde tem se constituído em problema de 
saúde pública e de financiamento do sistema seja público ou privado. Assinale o que for correto no que se 
refere ao controle de infecção.

A. A portaria 2616/1998 é a legislação vigente sobre o controle de infecção no Brasil.

B. Ela define infecção comunitária como aquela adquirida após a admissão no hospital se manifestando 
durante a internação ou após a alta quando puder ser relacionada a internação ou procedimentos 
hospitalares.



C. De acordo com ela, a CCIH é uma instância submissa à autoridade máxima da instituição.

D. A portaria define que as instituições tenham membros organizadores  e membros consultores.

E. Os membros organizadores (SCIH) são encarregados da execução das ações programadas de controle 
de IH.

46. A higienização das mãos e o uso de luvas de procedimento são ações comprovadamente eficazes no 
controle de infeções. Assinale a alternativa correta.

A. Ao usar luvas de procedimento dispensa-se a higienização das mãos. 

B. É dispensável  a higienização das mãos,  se você utilizar  preparações alcoólicas,  para fricção sem 
lavagem.

C. É  possível  utilizar-se  de  preparação  alcoólica  para  higienização  das  mãos,  mesmo  quando  elas 
estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou outros fluidos corporais. 

D. A aplicação de preparações alcoólicas é recomendada após higienização com água e sabão/sabonete, 
antes de calçar luvas, para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparo cirúrgico.

E. A degermação das mãos é ação rotineira em qualquer procedimento.

47.  Em  determinadas  situações  será  necessário  propor  medidas  de  contenção  de  doenças  ou  micro 
organismos resistentes que caracterizaria o isolamento da pessoa cuidada.  Sobre esta prática assinale a 
alternativa INCORRETA. 

A. As  precauções  padrão  são  indicadas  a  todo  e  qualquer  paciente  ou  na  manipulação  de  objetos 
contaminados ou com suspeita de contaminação.

B. As  precauções  padrão  compreendem a  higienização das  mãos,  o  uso de  EPI,  o  uso  de  vacinas, 
aplicação de curativos para conter exsudatos, a prevenção de acidentes com pérfuro-cortantes.

C. Além das precauções padrão tem-se a precaução baseada nas vias de transmissão.

D. As precauções baseadas nas vias de transmissão são:  precauções para a transmissão pelo ar,  por 
perdigotos e por contato.

E. As máscaras N95 são indicadas para uso nas precauções com perdigotos.

48. a Resolução Cofen nº 311/2007 versa sobre o código de ética dos profissionais de enfermagem. Sobre a 
conduta ética destes profissionais, assinale a alternativa INCORRETA.

A. Os princípios do SUS são tomados como referência da atuação profissional em seu código de ética.

B. É direito  do  profissional  aprimorar  seus  conhecimentos  técnicos,  científicos  e  culturais  que  dão 
sustentação a sua prática profissional. 

C. É direito a recusa a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e 
legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. 

D. O  código  de  ética  prevê  que  em situações  especiais,  como  em movimentos  reivindicatórios,  a 
assistência possa ser interrompida mesmo que isso implique danos aos usuários.

E. É proibido, pelo código de ética, administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem 
certificar-se da possibilidade dos riscos. 

49. Outras questões éticas presentes no Código de ética regulam a atuação dos exercentes da enfermagem. 
Indique a alternativa correta. 

A. O profissional  de  Enfermagem,  portador  de  um segredo profissional  intimado como testemunha 
deverá comparecer perante a autoridade e, se lhe for requisitado, revelar o segredo.

B. É proibido franquear o acesso a informações e documentos a pessoas que não estão diretamente 
envolvidas na prestação da assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem 



judicial.

C. Quando o usuário assistido for menor de idade, a revelação do segredo ao profissional confiado é 
permitida.

D. É  dever  profissional  autorizar  pesquisas  de  qualquer  natureza  com  os  usuários  sobre  sua 
responsabilidade.

E. É vedado ao profissional utilizar-se de veículo de comunicação para conceder entrevistas ou divulgar 
eventos e assuntos de sua competência, com finalidade educativa e de interesse social.

50. É atribuição profissional do enfermeiro desenvolver práticas educativas em saúde. Sobre elas assinale a 
alternativa INCORRETA.

A. A concepção  de  saúde  e  doença  do  profissional  indica  a  direção  que  ele  pode  seguir  em suas 
atividades educativas indo para uma prática prescritiva ou para outra emancipatória.

B. A linguagem utilizada nas ações educativas precisa considerar  que,  sendo usuário e profissional, 
muitas vezes diferenciados na possibilidade de acesso ao conhecimento, expressam diferentes estilos 
de linguagem que devem ser afinados na relação educativa.

C. É preciso que o profissional de saúde entenda que a prática educativa é condição única para que as 
pessoas por ele assistidas alcancem níveis adequados de saúde.  A prática educativa,  por si,  gera 
comportamentos saudáveis.

D. O repasse de informações aos usuários não pode ser considerado a única estratégia a ser utilizada em 
ações educativas.

E. É preciso partir do senso comum do usuário, de forma que o profissional consiga entender seu jeito 
de olhar o mundo, mas nem sempre o saber popular é desprovido de atitudes equivocadas em relação 
a saúde, que precisam ser superadas.

ENGENHEIRO AGRÔNOMO (1008)
31. Em relação a maturação de sementes é correto afirmar que

A. o estudo da maturação de sementes possui  como um dos principais objetivos a determinação do 
ponto ideal de colheita, visando a produção e a qualidade das sementes.

B. a partir do momento em que a semente atinge a maturidade fisiológica a mesma já pode ser colhida, 
porém se permanecer ligada fisicamente à “planta mãe” continua ganhando peso e nutrientes.

C. após a maturidade fisiológica se a semente não for colhida considera-se que a mesma encontra-se 
armazenada ao ar livre o que é considerado excelente para a semente visto que a “planta mãe”protege 
a mesma das intempéries climáticas e do ataque de pragas.

D. a semente colhida no ponto de maturidade fisiológica apresenta cerca de 70% de germinação e vigor 
que podem ser melhorados por meio de sistemas de armazenagem adequados.

E. o ponto de maturidade fisiológica dentro de cada espécie não sofre alterações em função da cultivar e 
das condições climáticas.

32. Considerando a secagem de sementes é INCORRETO afirmar que

A. o ponto de equilíbrio higroscópico entre a umidade relativa do ar de secagem e a umidade da semente 
se dá quando cessa-se a transferência de vapor de água da semente para o ar de secagem devido à 
saturação do mesmo durante o processo.

B. o tempo gasto para a secagem das sementes é influenciado diretamente pela umidade inicial e final 
das mesmas e pela velocidade e temperatura do ar de  secagem.

C. o processo de secagem visa aumentar a germinação e o vigor das sementes.



D. a primeira fase da secagem das sementes é a transferência da umidade da superfície das mesmas para 
o ar que as circunda.

E. quanto mais seco é o ar de secagem mais rápido é o movimento da umidade da superfície da semente 
para o ar.

33.  Qual  a capacidade efetiva de trabalho de um conjunto trator + grade, com largura de corte de 2,8 
metros, velocidade de deslocamento de 5 km/hora e eficiência de 85%?

A. 4,50 ha/hora.

B. 3,33 ha/hora.

C. 2,73 ha/hora.

D. 1,19 ha/hora.

E. 0,97 ha/hora.

34. Considerando-se as pragas que atacam os grãos armazenados é INCORRETO afirmar que

A. a capacidade que a maioria das pragas de grãos armazenados têm para atacar diversos produtos é 
chamada de polifagia.

B. os gorgulhos do gênero Sitophilus são considerados insetos secundários, pois não conseguem romper 
os grãos inteiros e se alimentam de grãos previamente danificados.

C. o controle da umidade e da temperatura do grão, a transilagem e os pós abrasivos são métodos que 
contribuem para o controle do ataque de pragas em grãos armazenados.

D. insetos primários internos são dotados de mandíbulas desenvolvidas, com as quais rompem os grãos 
e se alimentam do seu conteúdo interno.

E. os insetos podem desenvolver resistência à produtos utilizados nos métodos de controle químico dos 
mesmos em grãos armazenados.

35. Considerando a secagem de grãos é correto afirmar que

A. a  secagem  contínua  diminui  consideravelmente  o  gradiente  de  umidade  no  interior  do  grão 
comparada com a secagem intermitente.

B. a secagem ocorre sempre que a pressão de vapor no grão é menor que a pressão de vapor do ar de 
secagem.

C. o tempo de secagem depende exclusivamente do teor de umidade inicial da massa de grãos visto que 
a perda de água no grão é sempre constante.

D. os sistemas combinados de secagem como a seca-aeração em geral aumentam o consumo de energia 
e reduzem a capacidade de secagem.

E. nos secadores intermitentes a quantidade de água removida da massa de grãos por unidade de tempo 
de secagem é consideravelmente maior do que quando a secagem é contínua.

36. Qual será o peso final de uma massa de grãos submetida à secagem sendo que seu peso inicial é de 1000 
kg, a umidade inicial é de 22% e a umidade final deverá ser de  14%?

A. 900 kg.

B. 914 kg.

C. 902 kg.

D. 907 kg.

E. 899 kg.



37. A irrigação total necessária é a quantidade total de água que se necessita aplicar por irrigação. Assim, 
qual é a disponibilidade de água necessária para a seguinte condição:

- Irrigação total
- Solo:
   Cc =  32% (% em peso)
   Pm = 18% (% em peso)
   da = 1,2 g cm-3

- Cultura: milho
   Z = 50 cm
   f = 0,5
- Eficiência de aplicação = 60%

A. 56 mm.

B. 94 mm.

C. 28 mm.

D. 70 mm.

E. 123 mm.

38. A lei 9433 de 08 de janeiro de 1997 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e o 
Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos  (SNGRH),  em relação  aos  fundamentos  e 
instrumentos desta lei é INCORRETO afirmar que

A. a água é um recurso natural ilimitado e por isso em nenhuma situação o seu uso deve ser cobrado.

B. a água é um bem de domínio público.

C. a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico.

D. a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da PNRH e atuação do SNGRH.

E. os Planos de Recursos Hídricos e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos constituem-se 
em instrumentos da PNRH.

39. Em relação à Gestão de Recursos Hídricos é correto afirmar que

A. a gestão de recursos hídricos deve ser feita no âmbito de cada município respeitando-se as divisas 
geográficas dos mesmos.

B. a gestão de recursos hídricos deve ser feita somente pelos órgãos que compõem o SNGRH.

C. em situações de escassez dos recursos hídricos deve-se priorizar o uso industrial e para irrigação, 
garantindo dessa forma o fornecimento de alimentos à população. 

D. os planos de recursos hídricos visam orientar o gerenciamento dos recursos hídricos e devem ser 
elaborados e aprovados pela Secretaria de Recursos Hídricos.

E. a gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas.

40.  Considerando  a  Medida  Provisória  2166/01,  a  supressão  de  vegetação  em  área  de  preservação 
permanente  poderá  ser  autorizada quando inexistir  alternativa  técnica  e  locacional  ao empreendimento 
proposto

A. em caso exclusivo de interesse social caracterizado e motivado em procedimento administrativo.

B. em caso de utilidade pública ou de interesse social dispensado o procedimento administrativo

C. em caso de utilidade pública ou de interesse social caracterizados e motivados em procedimento 
administrativo.

D. em caso exclusivo de utilidade pública caracterizado e motivado em procedimento administrativo.

E. em  caso  de  utilidade  pública  dispensado  o  procedimento  administrativo;  e  de  interesse  social 



motivado e caracterizado em procedimento administrativo.

41.Os sistemas fotovoltaicos de energia solar compreendem o conjunto de equipamentos necessários para 
transformar a energia radiante do Sol em eletricidade adequada para o uso do consumidor. Estes sistemas 
podem ser divididos em quatro classes básicas e denominados de isolados, híbridos, para bombeamento de 
água e os conectados ao sistema elétrico. Quanto aos sistemas denominados de isolados pode-se afirmar 
que

A. estes sistemas são projetados especificamente para bombeamento de água de poços, lagos e rios, 
necessitando de baterias para o armazenamento da energia elétrica produzida.  A sua constituição 
típica é de módulos fotovoltaicos, controlador de carga e motobomba. As motobombas utilizadas 
precisam ser necessariamente de corrente alternada. 

B. estes sistemas são projetados especificamente para bombeamento de água de poços, lagos e rios, 
necessitando de baterias para o armazenamento da energia elétrica produzida.  A sua constituição 
típica é de módulos fotovoltaicos, controlador de carga e motobomba. As motobombas utilizadas 
precisam ser necessariamente de corrente contínua. 

C. neste  tipo  de  sistema  é  prevista  a  utilização  de  uma  fonte  complementar  de  energia  como  os 
motogeradores a diesel, gás, gasolina, dentre outros combustíveis. Para a geração complementar de 
energia  estes  sistemas  não  podem ser  associados  a  aerogeradores.  Este  tipo  de  sistema  é  mais 
utilizado em aplicações de maior porte, com maior necessidade de energia e produzem eletricidade 
somente em corrente contínua.

D. neste tipo de sistema autônomo, a única fonte energética é a radiação solar que é convertida em 
eletricidade por meio dos módulos fotovoltaicos. A configuração típica destes sistemas constitui-se 
de  módulos  fotovoltaicos,  controlador  de  carga  e  baterias,  equipamentos  elétricos  de  corrente 
contínua, inversor e cargas em corrente alternada.

E. Nenhuma das alternativas anteriores está correta

42.Além  do  aproveitamento  da  radiação  solar  como  fonte  para  produção  de  energia  nas  atividades 
agropecuárias, é possível a utilização de energia eólica, cujas características, descritas abaixo, justificam o 
seu aproveitamento:

I. O vento corresponde ao deslocamento do ar que é gerado por diferenças na pressão atmosférica, 
podendo ser modificado pelo movimento de rotação terrestre, pelo atrito com a superfície e pela 
aceleração da gravidade. Desta forma, constitui-se de uma fonte renovável de energia pois é um 
subproduto da energia solar.

II. A energia eólica é uma fonte de energia não poluidora, a não ser pelos aspectos relacionados 
com a poluição sonora e visual causadas pelos equipamentos de captação que alteram a paisagem 
local e emitem ruídos desagradáveis.

III.  O  vento  corresponde  ao  deslocamento  do  ar  que  é  gerado  por  diferenças  na  pressão 
atmosférica cujo fluxo ocorre das regiões de baixa pressão atmosférica para as regiões de alta 
pressão atmosférica, podendo ser modificado pelo movimento de rotação terrestre, pelo atrito com 
a  superfície  e  pela  aceleração  da  gravidade.  Esta  fonte  renovável  de  energia  apresenta  baixo 
potencial disponível se comparado ao potencial hidráulico.

IV. O vento corresponde ao deslocamento do ar que é gerado por diferenças na pressão atmosférica 
cujo  fluxo  ocorre  das  regiões  de  alta  pressão  atmosférica  para  as  regiões  de  baixa  pressão 
atmosférica,  podendo  ser  modificado  pelo  movimento  de  rotação  terrestre,  pelo  atrito  com a 
superfície e pela aceleração da gravidade. Dentre as características que dificultam a sua utilização 
pode-se destacar a variabilidade dos ventos durante o dia que ocorre devido à variação diária da 
radiação solar.

Das proposições apresentadas acima estão corretas:



A. I, II e IV.

B. I e II.

C. I, II e III.

D. I, II, III e IV.

E. I e III.

43.O melão apresenta grande diversidade de variedades botânicas e para o cultivo em ambientes protegidos 
pode-se dividir os cultivares mais plantados no Brasil em quatro grupos. Com relação a estas variedades 
botânicas está correto afirmar que

A. o melão Valenciano Amarelo é o mais cultivado no Brasil, com cerca de 90% da área plantada e 
apresenta como principais características a precocidade, resistência ao armazenamento e transporte, 
polpa crocante e a produtividade.

B. o melão Prince é o mais cultivado no Brasil, com cerca de 90% da área plantada e apresenta como 
principais características a precocidade, resistência ao armazenamento e transporte, polpa crocante e 
a produtividade.

C. o melão Sun Rise é o mais cultivado no Brasil, com cerca de 90% da área plantada e apresenta como 
principais características a precocidade, resistência ao armazenamento e transporte, polpa crocante e 
a produtividade.

D. o melão Rendilhado é o mais cultivado no Brasil, com cerca de 90% da área plantada e apresenta 
como  principais  características  a  precocidade,  resistência  ao  armazenamento  e  transporte,  polpa 
crocante e a produtividade.

E. o melão Prince é o mais cultivado no Brasil, com cerca de 90% da área plantada e apresenta como 
principais características a precocidade, resistência ao armazenamento e transporte, polpa crocante e 
a produtividade. A massa média dos frutos é de 1,8 kg.

44. As doenças mais comuns que ocorrem na cultura da alface cultivada em ambientes protegidos são a 
Septoriose, Podridão de esclerotínia, Míldio  e Podridão Mole, dentre outras. Com relação à Septoriose, é 
INCORRETO afirmar que 

A. Doença que ocorre nas  folhas  e que se  caracteriza por  manchas  necróticas  de  tamanho e forma 
irregulares, levando à morte.

B. A temperatura ótima para o desenvolvimento é de 20 a 25oC e umidade elevada.

C. O fungo é transmitido pela semente.

D. O agente causador é Septoria lactucae. 

E. Os sintomas ocorrem nas folhas apresentando manchas necróticas de tamanho e forma irregulares 
com temperatura ótima para o desenvolvimento acima de 30oC e umidade baixa.

45. A disponibilidade hídrica durante a estação de crescimento constitui-se ainda no principal fator limitante 
de expressão do potencial de rendimento da cultura da soja. Com relação a necessidade de disponibilidade 
hídrica no solo para o adequado  desenvolvimento desta cultura é correto afirmar que 

A. a maior exigência ocorre somente no período de emergência, sendo que a semente necessita absorver, 
no mínimo, 50% do seu peso em água para assegurar uma boa germinação. A necessidade de água 
durante este período é de 7 a 8 mm por dia, decrescendo após este período.

B. a maior exigência ocorre somente entre a floração e o enchimento de grãos,  sendo que a planta 
necessita absorver, no mínimo, 50% do seu peso em água para assegurar um bom desenvolvimento. 
A necessidade de água durante esta fase é de 7 a 8 mm por dia, decrescendo após este período.

C. a maior exigência ocorre entre a germinação e a emergência e entre a floração e o enchimento de 
grãos, sendo que a semente necessita absorver, no mínimo, 50% do seu peso em água para assegurar 
uma boa germinação.  A necessidade de água vai  aumentando com o desenvolvimento  da planta 



atingindo o máximo durante a floração-enchimento de grãos (7 a 8 mm por dia), decrescendo após 
este período.

D. a maior exigência ocorre entre a germinação e a emergência e entre a floração e o enchimento de 
grãos, sendo que a semente necessita absorver, no mínimo, 90% do seu peso em água para assegurar 
uma boa germinação.  A necessidade de água vai  aumentando com o desenvolvimento  da planta 
atingindo o máximo durante a floração (7 a 8 mm por dia), decrescendo após este período.

E. a maior exigência ocorre entre a germinação e a emergência e entre a floração e o enchimento de 
grãos, sendo que a semente necessita absorver, no mínimo, 50% do seu peso em água para assegurar 
uma boa germinação.  A necessidade de água vai  aumentando com o desenvolvimento  da planta 
atingindo o máximo durante a maturação fisiológica (7 a 8 mm por dia),  decrescendo após este 
período.

46. Como é denominado e como pode ser produzido o processo de introdução de construções gênicas no 
genoma de uma espécie?

A. O processo de introdução de construções gênicas no genoma de uma espécie é denominado expressão 
diferencial de genes e pode ser produzido somente por técnicas envolvendo a introdução direta do 
material genético no organismo e fusão celular por métodos não naturais.

B. O  processo  de  introdução  de  construções  gênicas  no  genoma  de  uma  espécie  é  denominado 
transformação e pode ser produzido somente por técnicas envolvendo fusão celular por métodos não 
naturais.

C. O  processo  de  introdução  de  construções  gênicas  no  genoma  de  uma  espécie  é  denominado 
transformação  e  pode  ser  produzido  somente  por  técnicas  envolvendo  o  emprego  de  cepas  de 
bactérias capazes de transferir genes para as plantas. 

D. O  processo  de  introdução  de  construções  gênicas  no  genoma  de  uma  espécie  é  denominado 
transformação e pode ser produzido por técnicas envolvendo a introdução direta do material genético 
no organismo, emprego de cepas de bactérias capazes de transferir genes para as plantas e fusão 
celular por métodos não naturais.

E. O  processo  de  introdução  de  construções  gênicas  no  genoma  de  uma  espécie  é  denominado 
transformação e pode ser produzido somente por técnicas envolvendo a introdução direta do material 
genético no organismo.

47. Quanto aos latossolos é correto afirmar que são

A. solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B latossólico imediatamente abaixo 
de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200cm da superfície do solo ou dentro de 300cm, se o 
horizonte A apresenta mais que 150cm de espessura. Os latossolos brunos são encontrados, até o 
momento, nos planaltos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

B. solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B textural imediatamente abaixo do 
A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de atividade alta conjugada com saturação por 
bases baixa e/ou caráter alítico na maior parte do horizonte B. 

C. solos com 350g/kg ou mais de argila, inclusive no horizonte A, constituídos por material mineral que 
apresentam horizonte B nítico abaixo do horizonte A, com argila de atividade baixa ou caráter alítico 
na maior parte do horizonte B, dentro de 150cm da superfície do solo. 

D. solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B latossólico imediatamente abaixo 
de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200cm da superfície do solo ou dentro de 300cm, se o 
horizonte A apresenta mais que 150cm de espessura. Os latossolos brunos são encontrados somente 
nas planícies do Rio Grande do Sul.

E. solos constituídos por material mineral com horizonte A ou E seguidos de horizonte B plânico, não 
coincidente com horizonte plíntico ou glei. 

48. Com relação ao controle biológico de Sirex noctilio, é correto afirmar que



A. pode ser feito por meio do nematóide Deladenus siricidicola que permite a manutenção da população 
da praga abaixo do nível de dano econômico e reduz o número de árvores atacadas.

B. pode ser feito por meio do nematóide Tubixaba tuxaua que permite a manutenção da população da 
praga abaixo do nível de dano econômico e reduz o número de árvores atacadas.

C. pode ser feito por meio do nematóide Deladenus siricidicola que permite a manutenção da população 
da praga acima do nível de dano econômico e reduz o número de árvores atacadas.

D. pode ser feito por meio do nematóide  Heterodera glycines Ichinohe que permite a manutenção da 
população da praga abaixo do nivel de dano econômico e reduz o número de árvores atacadas.

E. pode  ser  feito  por  meio  do  nematóide  Meloydogine  incognita  que  permite  a  manutenção  da 
população da praga acima do nível de dano econômico e reduz o número de árvores atacadas.

49.  A altura da lâmina de água média evapotranspirada medida diariamente no tanque medidor de um 
lisímetro de nível de lençol freático cultivado com grama foi de 10,0 cm. A área do tanque medidor deste 
equipamento é de 706,9 cm2. O lisímetro apresenta uma área exposta às perdas por evapotranspiração de 
1,2 m2. Qual é a lâmina de evapotranspiração em milímetros (mm) por dia de uma cultura de milho durante 
a fase de desenvolvimento sabendo que o coeficiente de cultura (kc) é de 0,78? 

A. 55,1 mm.

B. 5,9 mm.

C. 70,7 mm.

D. 45,95 mm.

E. 4,6 mm.

50. O rendimento de grãos (kg ha-1) de uma cultura de soja da cultivar RMG cultivada em um solo A em 
função das doses de P2O5 (kg ha-1) é representado pela equação Y = -0,10 X2+41,0X +850,0 R2=0,99. Qual 
a dose de P

2
O

5 
(kg ha-1) propicia o maior rendimento de grãos e qual seria este redimento de grãos em kg 

ha-1?

A. 185,9 kg ha-1 e 5098,7 kg ha-1, respectivamente.

B. 410,0 kg ha-1  e 4850,0 kg ha-1, respectivamente.

C. 19,8 kg ha-1  e 1622,6 kg ha-1, respectivamente.

D. 403,0 kg ha-1 e 3697,0 kg ha-1, respectivamente.

E. 205,0 kg ha-1 e 5052,5 kg ha-1, respectivamente.

ENGENHEIRO CIVIL (1009)
31. De acordo com  ABNT NBR 9062:2006 referente às alças de levantamento de estruturas pré-moldadas 
de concreto é correto afirmar que

A. além de cabos, cordoalhas e barras de aço CA-25, podem ser utilizados materiais que apresentem 
ductilidade adequada na confecção de alças de levantamento.

B. as alças devem estar posicionadas conforme o ângulo de içamento previsto em projeto, de maneira 
que ambos os ramos trabalhem sob a força de compressão.

C. é permitido o uso de aços do tipo CA-50 e CA-60 na confecção de alças de levantamento.

D. no caso de alças de aço CA-25 podem ser utilizadas bitolas de ф de 5 mm.

E. no caso de alças de aço CA-50 podem ser utilizadas bitolas de ф de 10 mm.



32.Lajes  nervuradas  podem ser  executadas  com vigas  ou  vigotas  protendidas  de  fábrica,  reduzindo  a 
quantidade de fôrmas e o número de pontos de escoramentos, são capazes de vencer vãos de

A. somente 5 metros.

B. até 100 metros.

C. entre 50 e 100 metros.

D. até 10 metros.

E. até 10 centímetros.

33. São operações possíveis de serem realizadas na fase de preparação de um terreno que não se encontre na 
configuração final desejada:

A. desmatamento, destocamento, limpeza e remoção da camada vegetal.

B. desmatamento, reflorestamento, limpeza e ajardinamento.

C. destocamento, limpeza, remoção da camada vegetal e ajardinamento.

D. desmatamento, destocamento, reflorestamento e ajardinamento.

E. reflorestamento, ajardinamento, limpeza e destocamento..

34. Ao utilizar o programa AutoCAD você empregou a seguinte sequência de comandos. 

Os nomes dos comandos, ordenados da esquerda para a direita, são, respectivamente,

A. trim, rectangle, chamfer, rotate, extend e erase.

B. extend, rectangle, chamfer, rotate, trim e erase.

C. extend, picture, fillet, rotate, trim e erase. 

D. extend, picture, chamfer, angle, trim e pencil.

E. trim, rectangle, chamfer, angle, extend e erase.

35.Com relação a portabilidade dos desenhos feitos com o software AutoCAD, pode-se dizer que

A. não  apresenta  compatibilidade  com  nenhum  outro  sistema  computacional  gráfico  aplicado  a 
engenharia.

B. quando um desenho é gravado com extensão  .dxs,  ele pode ser lido pela maioria dos programas 
gráficos.

C. somente quando um desenho é gravado com extensão .jpg é que pode ser lido por outros sistemas 
computacionais aplicados à engenharia.

D. quando um desenho é gravado com extensão  .dxf,  ele pode ser lido pela maioria dos programas 
gráficos.

E. quando um desenho é gravado com extensão  .doc,  ele pode ser lido pela maioria dos programas 
gráficos.

36.



Para o lance de escada esquematizado (ver Figura 1) a carga uniformemente distribuída total, atuando na 
direção vertical,  é  de  10 kN/m (considerando peso próprio,  revestimento,  reboco e  carga acidental).  A 
escada está simplesmente apoiada nas vigas V100 e V110 (conforme modelo estrutural apresentado na 
Figura 2). Com base nessas informações, conclui-se que 

A. o momento fletor característico máximo é de 6,98 kNm, tracionando as fibras inferiores da seção 
tranversal.

B. o momento fletor característico máximo é de 6,98 kNm e ocorre no meio do vão. 

C. o momento fletor característico máximo é de 1,98 kNm, tracionando as fibras inferiores da seção 
tranversal.

D. o momento fletor característico máximo é de 5 kNm e ocorre no meio do vão.

E. o momento fletor característico máximo é de 15 kNm e ocorre no meio do vão.

37.Na  figura  abaixo está  representado o detalhamento da armadura da viga V103 a  ser  executada em 
concreto armado. Com base nas informações apresentadas nesse detalhamento, pode-se afirmar que

A. o volume de concreto necessário para sua execução é de 0,048 m2.

B. a armadura N2 (2 ф de 10 mm) foi dimensionada para absorver as tensões de tração geradas pelo 
momento fletor máximo negativo.

C. segundo NBR 6118:2003, não necessita armadura de pele (ou costela), pois a altura da viga é inferior 
a 60 cm.



D. a armadura N4 (ф5 mm C/ 20 cm ) chama-se estribo e serve unicamente para equilibrar os esforços 
de torção a que a viga está submetida.

E. a armadura N1 (2 ф de 5 mm) foi dimensionada para absorver as tensões de tração geradas pelo 
momento fletor máximo positivo.

38. Um pilar de canto apresenta excentricidades inicias da carga de compressão nas duas direções x e y e 
comprimento de flambagem de 400 cm em ambas as direções (lex= ley).   A situação de projeto é flexo-
compressão  oblíqua.  Várias  situações  de  cálculo,  também  em  flexo-compressão  oblíqua,  devem  ser 
comprovadas (analisando as seções de topo, base e centro) para a definição final da armadura necessária. 
Neste contexto devem ser considerados além dos efeitos de 1ª ordem (excentricidades iniciais e acidentais), 
efeitos  de  2ª  ordem  tais  como:  esbeltez  e  fluência.  Considerando  a  situação  de  projeto  proposta  na 
sequência  como  a  mais  crítica  para  o  dimensionamento  final,  empregue  o  diagrama  de  interação 
apresentado na figura 1 para determinar a taxa mecânica de armadura e a respectiva área de aço, marcando 
a alternativa correta, dentre as propostas para dimensionamento do pilar. Dados:

Nk= 330 kN;         Nd= 462 kN;
Excentricidade da carga de compressão na direção x, ex = 7 cm;
Excentricidade da carga de compressão na direção y, ey = 2 cm;
hx=20 cm   hy=20 cm
fck=20 MPa;  fcd= 1,43 kN/cm2;  σcd= 1,14 kN/cm2; 
Aço CA 50A;  fyd= 43,50 kN/cm2;
Adotar ν = 1,0, μx =  0,35 e μy =  0,10 ao empregar o Diagrama de Interação.

A. 4 ф 20 mm (As = 12,57 cm2).

B. 8 ф 10 mm (As = 6,28 cm2). 

C. 4 ф 8 mm (As = 2,01 cm2).

D. 6 ф 12,5 mm (As = 7,36 cm2).

Diagrama de Interação Dimensionamento Flexo-compressão Oblíqua – Aço CA 50A (n=4) 

                                   

Figura 1 - Valores da taxa mecânica ω  para ν =1,0 

    
 

     

 
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 

0,00 0,00 0,24 0,52 0,81 1,09 1,36 1,63 1,90 2,16 
0,10 0,24 0,37 0,64 0,92 1,20 1,46 1,71 1,96 2,21 
0,20 0,52 0,64 0,88 1,15 1,42 1,68 1,93 2,18 2,43 
0,30 0,81 0,92 1,15 1,39 1,65 1,91 2,16 2,41 2,66 
0,40 1,09 1,20 1,42 1,65 1,90 2,15 2,39 2,64 2,89 
0,50 1,36 1,46 1,68 1,91 2,15 2,39 2,63 2,88 3,12 
0,60 1,63 1,71 1,93 2,16 2,39 2,63 2,88 3,12 3,36 
0,70 1,90 1,96 2,18 2,41 2,64 2,88 3,12 3,36 3,59 
0,80 2,16 2,21 2,43 2,66 2,89 3,12 3,36 3,59 3,83 

 



E. 4 ф 5 mm (As = 0,79 cm2).

39. As figuras A,B e C estão representando, esquematicamente, operações de movimento de terra básicas no 
caso de edificações, as quais ilustram operações de 

A. corte, aterro e seção mista, respectivamente.

B. aterro, corte e seção sem movimentação de terra, respectivamente.

C. seção mista, corte e aterro, respectivamente.

D. escavar, compactar e pavimentar, respectivamente.

E. escavar, aterrar e compactar, respectivamente.

40.De acordo com a ABNT NBR 12655:2006 é INCORRETO afirmar que

A. a composição de concreto de classe C15 ou superior, a ser utilizado na obra, deve ser definida, em 
dosagem racional e experimental, antes do início dos trabalhos de concretagem da obra.

B. a  resistência  média  de  dosagem  à  compressão  do  concreto  é  obtida  a  partir  da  resistência 
característica do concreto à compressão e do desvio-padrão da dosagem.

C. a resistência média de dosagem à compressão do concreto é obtida a partir do desvio-padrão de 
dosagem e da resistência à compressão do cimento a ser empregado na obra. 

D. o cálculo da resistência média de dosagem à compressão do concreto depende, entre outras variáveis, 
das condições de preparo do concreto.

E. o traço do concreto pode ser estabelecido empiricamente para o concreto da classe C10 com consumo 
mínimo de 300Kg de cimento por metro cúbico.

41.Durante uma visita à obra você verificou que o mestre estava usando o seguinte proporcionamento dos 
materiais:



Sabendo-se que os materiais da obra possuem as seguintes características:

Qual o traço em massa seca do concreto que estava sendo aplicado na obra visitada?

A.  1:1,430:2,835:0,525.

B. 1:1,260:1,890:0,450.

C.  1:1,500:2,835:0,525.

D. 1:1,500:2,835:0,450.

E. 1:1,500:2,835:0,375.

42.As principais características do concreto a serem determinadas durante o seu controle de aceitação são: 

A. Resistência à compressão e módulo de elasticidade.

B. Resistência à compressão e resistência à tração.

C. Consistência e módulo de elasticidade.

D. Consistência e resistência à compressão.

E. Massa específica no estado fresco e resistência à compressão.

43.De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, assinale a alternativa correta.

A. Perceber  vantagem  econômica  para  intermediar  a  liberação  ou  aplicação  de  verba  pública  de 
qualquer natureza é considerado um ato de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao 
Erário. 

B. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e 
valores que compõem o seu patrimônio privado.

C. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado é considerado um ato de Improbidade Administrativa que atenta contra os Princípios da 
Administração Pública.

D. A aplicação das sanções previstas nesta lei depende da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão 
de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

E. A posse e o exercício de agente público não dependem da apresentação de declaração dos bens e 
valores que compõem o seu patrimônio privado.

44. De acordo com a Lei 8666/93, assinale a alternativa correta.

A. São somente quatro modalidades de licitação: convite, concorrência, leilão e tomada de preços.

B. Nos casos em que couber concorrência, a Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em 

Propriedades Cimento Areia Brita 
Tipo CP II Z 32 Média Basáltica 
Massa unitária (kg/m3) 1200  1500  1500 
Massa específica aparente (kg/m3) 2950  2630  2880  
Inchamento  1,26  
Umidade (%)  5,0  
Diâmetro máximo (mm)   25 
 

Cimento 2 sacos de 50 kg 
Areia úmida 2 padiolas de 35x45x40 cm 
Brita 3 padiolas de 35x45x40cm 
Água 45 litros 
 



qualquer caso, o convite.

C. O leilão é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor do seu objeto, tanto na compra 
ou alienação de bens imóveis.

D. Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer 
caso, a concorrência.

E. A contratação de serviços  de publicidade e de  locações  de imóveis  não necessitam de processo 
licitatório.

45. Sobre alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos é INCORRETO afirmar que

A. a utilização de telas soldadas, como componentes de ligação nas interfaces entre a alvenaria cerâmica 
e  o  pilar  de  concreto  armado,  possibilita  evitar-se  o  surgimento  de  fissuras  indesejáveis  nessa 
interface.

B. a resistência da parede varia linearmente com a resistência do componente da alvenaria e com a 
resistência da argamassa de assentamento. 

C. as vergas e contravergas têm a função de evitar a fissuração, absorvendo e redistribuindo os esforços 
nas regiões de aberturas nas alvenarias, isto é, nas proximidades de vãos de portas e janelas 

D. o  sucesso  do  encunhamento  está  diretamente  relacionado  com  o  grau  de  flexibilidade  dos 
componentes estruturais (vigas ou lajes) e com o nível atingido da retração de secagem da alvenaria.

E. quando numa mesma parede existirem diversos vãos sucessivos, a verga e a contraverga deverão ser 
contínuas, abrangendo todos os vãos.

46.Analisando o gráfico tensão-deformação representado na figura abaixo é correto afirmar que 

A. o ponto D corresponde ao limite de resistência do material.

B. a região A-B corresponde à região de escoamento do material,  região típica em gráficos tensão-
deformação de todos os aços empregado na construção civil.

C. a ruptura do material ocorre quando atinge o pico C no gráfico tensão-deformação.

D. o trecho O-A corresponde a fase plástica do material.

E. o gráfico representa o comportamento típico de um aço laminado a quente.

47. Para uma bacia hidrográfica pequena com 1,0 Km2, com área residencial ocupando 0,8Km2 e área de 
parques ocupando 0,2Km2.  Qual  seria a vazão de escoamento superficial de projeto para drenagem da 
bacia? 

Dados: 
coeficiente de escoamento para área residencial igual a 0,8; 



coeficiente de escoamento para área de parques igual a 0,2; 
intensidade de chuva para bacia igual a 1,2 mm/min..

A. 13,6 m3/s.

B. 8,2 m3/s.

C. 16,4 m3/s.

D. 12,0 m3/s.

E. 5,6 m3/s.

8.Quanto ao dimensionamento e execução de sistema de esgotamento para instalações prediais segundo a 
ABNT NBR 8160/1999, é correto afirmar que

A. em um tubo de queda que receba apenas descarga de vasos sanitários devem ser adotadas medidas 
para evitar o retorno de espuma, já que a edificação possui quatro pavimentos.

B. recomenda-se que os despejos da pia e da máquina de lavar roupa sejam descarregados no mesmo 
tubo de queda.

C. para edificações de vários pavimentos, devem ser previstos tubos de queda para pias de cozinha com 
caixa de gordura em cada pavimento.

D. os  desconectores  devem ser  utilizados  para  permitir  o  transporte  dos  gases  gerados  no  sistema 
sanitário.

E. para edificações de vários pavimentos, os despejos de máquinas de lavar roupa ou tanques podem ser 
descarregados em tubos de queda exclusivos com caixa sifonada especial instalada em seu final.

49.No desenho em planta (sem escala) abaixo, pode-se afirmar que

A. no lavatório, necessariamente, será instalado acessório sifonado para interligação com o sistema de 
esgotamento sanitário.

B. caso não seja instalado sifão no lavatório, necessariamente, será instalado no piso do chuveiro caixa 
sifonada sem grelha e com tampa.

C. o sistema de esgotamento do vaso é por válvula de descarga embutida na parede.

D. para execução do sistema representado, poderão ser utilizados dois joelhos de 90o e duas curvas de 
90o. 



E. inexiste sistema de ventilação.

50. Em um sistema de água existente, o sistema de distribuição do reservatório até o ponto de referência 
(ponto de uso de água com menor pressão dinâmica no sistema) possui comprimento virtual igual a 25,00 
metros. A perda de carga unitária é de 0,12 m/m. Introduziu-se nesta linha um registro com comprimento 
equivalente  de  8,00  metros.  Qual  a  altura  mais  adequada,  do  fundo  do  reservatório  até  o  ponto  de 
referência, a ser utilizada dentre as alternativas abaixo? 

Dados: 
diferença de cota entre o fundo do reservatório e o ponto de referência existente igual a 12,00 
metros; pressão dinâmica mínima no ponto de referência igual a 8,00 metros. 

A. 12,00 metros.

B. 8,04 metros.

C. 8,00 metros.

D. 12,96 metros.

E. 15,96 metros.

FARMACÊUTICO (1010)
31. Com relação as vias de administração de medicamentos marque a alternativa INCORRETA.

A. A via endovenosa permite a administração de substâncias com pH diferente da neutralidade, com 
efeito farmacológico imediato.

B. A administração de um fármaco pela via sublingual  propicia uma rápida absorção,  no entanto o 
fármaco sofrerá o efeito de primeira passagem no fígado podendo uma parcela ser inativado.

C. O aquecimento local aumenta a velocidade de absorção de um fármaco quando administrado pela via 
intramuscular.

D. A via retal pode ser utilizada para ação local ou sistêmica, em pacientes não colaboradores (semi-
conscientes), com efeito de 1ª passagem reduzido. 

E. A via subcutânea pode ser utilizada para administração de medicamentos em pellets, que permite a 
liberação lenta e gradual do medicamento para a corrente sanguínea.

32. Com relação a farmacocinética marque a alternativa INCORRETA.

A. A absorção de um fármaco pelo intestino depende de muitos fatores como: motilidade intestinal, pH 
gastrintestinal, tamanho das partículas e fatores físico-químicos. 

B. Os fármacos que possuem lipossolubilidade muito baixa, incluindo aqueles que são ácidos ou bases 
fortes, geralmente sofrem pouca absorção pelo intestino. 

C. Quanto maior o poder de ionização e o peso molecular de um fármaco menor a sua absorção.

D. A absorção é favorecida pelo aumento da circulação local e pela lipossolubilidade do fármaco.

E. A lipossolubilidade e o peso molecular do fármaco são considerados fatores importantes para a taxa 
de transferência por difusão passiva por meio das membranas. 

33. Com relação a farmacocinética marque a alternativa INCORRETA.

A. Transforma compostos lipossolúveis (apolares) em hidrossolúveis (polares) para facilitar a excreção.

B. As  enzimas  do  complexo P450  estão  envolvidas  na  metabolização  da  maioria  dos  fármacos  na 
espécie humana. 



C. Os fatores -  genético,  fisiológico,  farmacológico,  doenças podem interferir  na metabolização dos 
fármacos.

D. Visa transformar uma substância hidrossolúvel em lipossolúvel para facilitar sua eliminação.

E. O metabolismo dos fármacos envolve dois tipos de reação bioquímica, fase I (produtos são mais 
reativos quimicamente) e na fase II (o resultante é quase sempre farmacologicamente inativo e menos 
lipossolúvel).

34. Com relação aos antimicrobianos assina a alternativa INCORRETA. 

A. Os principais fatores que interferem na terapia antimicrobiana são: idade, gravidez, fatores genéticos, 
insuficiência renal e hepática, estado funcional dos mecanismos de defesa, alteração SNC.

B. Cloranfenicol,  tetraciclina,  fluoroquinolonas  pertencem ao  grupo de  antimicrobianos  que  exigem 
cuidados especiais quando da terapia em crianças 

C. As sulfonamidas e a trimetoprima, não interferem na síntese ou ação do folato.

D. Os antimicrobianos podem ser classificados como: agentes que interferem na síntese ou ação do 
folato, agentes que agem na parede celular, agentes que agem na síntese proteica, agentes que agem 
na síntese de ácidos nucleicos. 

E. A associação de Sulfametoxazol-trimetoprima clinicamente é utilizada no tratamento de Pneumonia 
causada  por  Pneumocystis  carinii (pacientes  portadores  de  HIV),  Pneumococos,  Shigelose,  
Salmonella dentre outras. 

35. Com relação aos antimicrobianos assina a alternativa INCORRETA. 

A. Dentre  os  principais  efeitos  adversos  da  tetraciclina  se  destacam:  distúrbios  gastrointestinais, 
deposito  em  ossos e dentes  em  formação,  fotossensibilidade,  distúrbios  da  medula  óssea, 
hepatotoxicidade e nefrotoxicidade. 

B. O espectro de ação dos macrolídeos ocorre sobre as Bactérias gram+ (pneumococos, estreptococos, 
estafilococos) e também (Mycoplasma, Chlamydia trachomatis, Helicobacter).

C. Os principais efeitos adversos das fluoroquinolonas são: náuseas, vômitos, diarréia e dor abdominal 
(5 a 10%), hipersensibilidade, artropatia e erosão das cartilagens em crianças.

D. A meticilina, oxacilina e dicloxaciclina são exemplos das penicilinas resistentes às beta-lactamases.

E. Dentre os fármacos do grupo dos  glicopeptídeos, a vancomicina possui ação bactericida, é eficaz 
contra  gram+  incluindo  os  resistentes  a  meticilina  em  casos  como:  endocardite,  pneumonia, 
osteomielite, abscesso e pode ser usada em sinergismo com alguns aminoglicosídeos. 

36.  Durante  o  processo  de  padronização  de  medicamentos,  dentre  os  critérios  considerados  pelo 
farmacêutico   para  a  qualificação  ou  exclusão  de  um  fornecedor  ou  de  produtos  já  padronizados, 
destacamos a presença das não conformidades. 
Com relação as não conformidades assinale a alternativa correta.

A. Falta de informações nos rótulos, ou ainda, rótulos de pouca adesividade ao material de embalagem 
primário.

B. Comprometimento da hermeticidade da embalagem ou formação de gases.

C. Troca de conteúdo ou substituição do rótulo.

D. Fissuras, rachaduras e bolhas no material de acondicionamento primário.

E. Todas as alternativas estão corretas.

37. Uma das atribuições do farmacêutico é exigir o cumprimento das boas práticas de armazenamento e 
transporte de fármacos. Assinale a alternativa INCORRETA.

A. Os  medicamentos  que  possuem  orientação  do  fabricante  para  armazenamento  em  temperatura 



ambiente, não devem ficar expostos, durante demasiado tempo, a temperaturas elevadas, tais como as 
que são frequentemente encontradas nos porta-bagagens ou nos habitáculos de veículos expostos ao 
sol.

B. O transporte de medicamentos que exigem conservação entre 2° a 8°C devem ser transportados em 
embalagem que respeite a cadeia do frio (embalagem isotérmica refrigerada),  evitando, porém, o 
congelamento do produto.

C. As  câmaras  frias  permitem  temperaturas  entre  8°  e  15°C  e  sua  temperatura  é  controlada  por 
termômetros de máxima e mínima.

D. Nunca deixe medicamentos expostos ao sol, calor, chuva e umidade.

E. Jamais permita o armazenamento de medicamentos em contato direto com o solo, encostado nas 
paredes, ou ainda muito próximos ao teto.

38. A farmácia, durante a dispensação de medicamentos por meio das prescrições médicas, recebidas ao 
longo da rotina habitual e avaliadas pelo Farmacêutico, pode estabelecer um sistema de alerta permanente 
para a detecção de reações adversas a medicamentos (RAM). São indicadores de casos suspeitos, EXCETO, 

A. a suspensão brusca de um medicamento.

B. a substituição de um medicamento por outro.

C. a súbita diminuição da dose.

D. a prescrição de anti-histamínicos e corticóide. 

E. o aumento súbito da dose.

39. A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA – RDC  nº. 328/99, de 22 de julho de 1999 
dispõe sobre os requisitos exigidos para a dispensação de produtos de interesse à saúde em farmácia e 
drogarias. Com relação as Boas Práticas de Dispensação para Farmácias e Drogarias assinale a alternativa 
correta.

A. Os medicamentos com prazo de validade expirado poderão ficar na área de dispensação. 

B. Fica  dispensado  o  treinamento  inicial  e  contínuo  dos  funcionários  colaboradores  quando  estes 
tiverem formação profissionalizante de técnico em farmácia ou auxiliar de farmácia.

C. A notificação de reações adversas e interações medicamentosas junto aos órgãos competente é função 
exclusiva da farmácia hospitalar.

D. Garantir a guarda e conservação de produtos inflamáveis. 

E. A elaboração  e  revisão  periódica  do  Manual  de  Boas  Práticas  de  Dispensação  da  Farmácia  ou 
Drogarias, bem como a elaboração e implantação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP's) 
são procedimentos facultativos.

40. A Lei n°. 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos sofreu, recentemente, alteração de um dos seus 
artigos por meio da Lei nº. 11.951, de 24 de junho de 2009. 
Assinale a alternativa que corresponde a referida modificação.

A. Proíbe expressamente a intercambialidade de medicamentos de qualquer natureza, ainda que seja 
realizada exclusivamente por profissional farmacêutico.

B. É vedada a captação de receitas contendo prescrições magistrais e oficinais em drogarias, ervanárias 
e postos de medicamentos, ainda que em filiais da mesma empresa, bem como a intermediação entre 
empresas. 

C. A cada farmacêutico será permitido exercer a direção técnica de, no máximo, duas farmácias, sendo 
uma de dispensação e a outra de manipulação.

D. As  redes  de  farmácias  que  possuem  filiais  poderão  centralizar  todo  o  processo  que  evolve  a 



manipulação de produtos farmacêuticos, em apenas 1 (um) dos estabelecimentos.

E. A partir  da   Lei  nº.  11.951,  de  24  de  junho de  2009  todos  os  estabelecimentos  farmacêuticos, 
incluindo os postos de medicamentos, deverão contar com assistência farmacêutica integral aos finais 
de semana, feriados e dias Santos.

41. Durante uma inspeção rotineira em estabelecimentos farmacêuticos alguns itens são observados pela 
vigilância sanitária dentre eles: 

A. Os estabelecimentos devem ser protegidas contra entrada de roedores, possuir um local para guarda 
dos  pertencentes  dos  funcionários,  e  equipamentos  de  combate  a  incêndio  em  locais  pré-
determinados e em quantidade suficiente.

B. Verificar se o farmacêutico no ato da dispensação fornece informações detalhadas ao paciente sobre a 
utilização do medicamento, fornecendo toda a orientação necessária para o seu consumo.

C. Exigir o uso de crachá de identificação do Farmacêutico expedido pelo CRF da jurisdição. 

D. É atribuição da vigilância sanitária, em conjunto com o CFF, as associações de classe e o sindicato 
buscar meios que garantam ao farmacêutico justa remuneração por seu trabalho.

E. Promover cursos de atualização e eventos de natureza técnicos científicos.

42. M.M. Sosa é a farmacêutica responsável e proprietária da Farmácia Mercosul Saúde, na cidade de Foz 
do  Iguaçu,  há  quase  45  anos.  Durante  esse  período sempre  foi  elogiada  por  sua  conduta  profissional 
exemplar. Ela é natural de Hernandárias/PY, onde ainda reside grande parte dos seus familiares. Acerca de 
dois anos perdeu o pai devido a complicações cardíacas. Após o falecimento de seu pai suas visitas a sua 
mãe, Senhora L.F. Sosa se tronaram mais frequentes. Na semana passada a Senhora L.F. Sosa sofreu uma 
queda e precisou ser hospitalizada as pressas. Como M.M. Sosa é filha única, precisou ausentar-se por 
alguns dias do estabelecimento a fim de acompanhar a sua progenitora durante a realização de exames 
médicos e laboratoriais.  Neste período ocorreu a visita da fiscalização do CRF-PR no estabelecimento, 
momento em que foi notificado aos fiscais que a farmacêutica não se encontrava no momento, pois estava 
acompanhando  a  sua  mãe  em procedimentos  médicos.  O fato  se  repetiu  nas  próximas  oito  visitas  da 
fiscalização,  as  quais  foram  realizadas  em  horários  e   dias  alternados,  respeitando  as  informações 
declaradas no termo de compromisso e certificado de regularidade do estabelecimento. Diante disso, os 
fiscais  não  tiveram outra  alternativa  se  não  lavrar  os  termos  de  inspeção  com anotação  de  ausência, 
encaminhando  o  caso  à  Comissão  de  Ética,  que  sugeriu  abertura  de  processo  ético.  Pelo  exposto,  a 
farmacêutica infringiu a Resolução do CFF nº. 417, de 29 de setembro de 2004, a qual Aprova o Código de 
Ética da Profissão Farmacêutica por:

A. prevalecer-se do cargo de chefia ou de empregador para desrespeitar a dignidade de subordinados.

B. não ter comunicado ao Conselho Regional de Farmácia, por escrito, o afastamento de suas atividades 
profissionais das quais detém responsabilidade técnica, quando não havia outro farmacêutico que, 
legalmente, o substituísse.

C. guardar  sigilo  de  fatos  de  que  tinha  conhecimento  no  exercício  da  profissão,  os  quais  exigiam 
comunicação, denúncia ou relato a quem de direito.

D. dificultar a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias ou profissionais.

E. pleitear, de forma desleal, para si ou para outrem, emprego, cargo ou função que esteja sendo
exercido por outro farmacêutico,

43. A Política Nacional de Medicamentos observa e fortalece os princípios e as diretrizes constitucionais e 
legalmente estabelecidos, explicitando, além das diretrizes básicas, as prioridades a serem conferidas na sua 
implementação e as responsabilidades dos gestores do Sistema Único de
Saúde (SUS) na sua efetivação. Com relação as prioridades da Política Nacional de Medicamentos assinale 
a alternativa correta.

A. Adoção de Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME).

B. Registro e Uso de Medicamentos Genéricos.



C. Reorientação da Assistência Farmacêutica. 

D. Estimulação da Produção de Medicamentos.

E. Regulamentação Sanitária de Medicamentos.

44. A Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as 
sanções respectivas, e dá outras providências. A Lei nº 6.437, em seu Artigo 10° Inciso IX diz que constitui-
se em infração sanitária: “aviar receita em desacordo com prescrições médicas ou determinação expressa da 
lei e normas regulamentares” e o descumprimento deste está sujeito a pena de 

A. advertência com censura.

B. suspensão por seis meses do registro profissional.

C. pena – advertência, interdição, cancelamento de licença e/ou multa.

D. advertência com censura, acrescido de suspensão por três meses do registro profissional.

E. cassação do registro profissional.

45. “Entende-se pois que uma vez dispensado o medicamento pelo farmacêutico a responsabilidade pela 
prescrição passa a ser sua e não mais do médico. Observa-se aí a seriedade de que se reveste o ato da 
dispensação. Toda a atenção do farmacêutico deve voltar-se ao atendimento correto das prescrições: leitura 
atenciosa,  verificação  da  assinatura  e  do  carimbo  do  médico,  análise  das  incompatibilidades  entre  os 
fármacos prescritos, relacionar os fármacos com a idade do cliente e com os outros medicamentos de que 
faz uso,etc”. Fonte:  (Ética e Direito Farmacêutico – Ano 01 - Nº 01 – Janeiro/Fevereiro/Março – 2008; 
pág. 01).
Considerando o exposto assinale a alternativa correta.

A. É permitido a intercambialidade de um medicamento de referência por um medicamento oficinal

B. Quando  as  receitas  e  notificações  de  receita  estiverem  preenchidas  de  forma  incompleta  o 
Farmacêutico, no momento da dispensação, deverá completar todos campos que estão em branco.

C. Nos casos de superdosagem deve-se seguir a risca a prescrição médica, sob pena de punição.

D. O medicamentos sujeitos ao controle especial, cuja a retenção da notificação de receita é obrigatória 
são dispensados exclusivamente pelo farmacêutico.

E. O medicamento similar é equivalente ao medicamento genérico.

46. Portaria da SVS/MS nº.  344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações – Aprova o Regulamento 
Técnico sobre Substâncias e Medicamentos Sujeitos ao Controle Especial. Considerando o exposto assinale 
a alternativa correta.

A. Em seu Artigo 35º diz que é vedada a dispensação e o comércio de substâncias constantes das listas 
deste  Regulamento  e  de  suas  atualizações,  bem como  dos  seus  respectivos  medicamentos,  por 
sistema de reembolso postal e aéreo, e por oferta através de outros meios de comunicação, mesmo 
com  a  receita  médica.  Parágrafo  único  .  Estão  isentos  do  previsto  no  caput deste  artigo,  os 
medicamentos a base de substâncias constantes da lista "C4" (anti-retrovirais) e de suas atualizações.

B. Em seu Artigo 42º diz que a Notificação de Receita "A" será válida por 60 (sessenta) dias a contar da 
data de sua emissão em todo o Território Nacional, sendo necessário que seja acompanhada da receita 
médica com justificativa do uso,  quando para aquisição em outra Unidade Federativa.  Parágrafo 
único. As farmácias ou drogarias ficarão obrigadas a apresentar dentro do prazo de 72 (setenta e 
duas)  horas,  à  Autoridade  Sanitária  local,  as  Notificações  de Receita  "A"  procedentes  de  outras 
Unidades Federativas, para averiguação e visto.

C. Em seu Artigo 44º diz que a Notificação de Receita "A" poderá conter no máximo de   3 (três) 
ampolas  e  para  as  demais  formas  farmacêuticas  de  apresentação,  poderá  conter  a  quantidade 
correspondente no máximo a 60 (sessenta) dias de tratamento.

D. Em seu  Artigo  48º  diz  que  ficam permitidas  a  prescrição  e  o  aviamento  de  fórmulas  contendo 



associação medicamentosa das substâncias anorexígenas constantes das listas deste Regulamento 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. A Notificação de Receita "B" poderá conter no máximo 10 (dez) ampolas e, para as demais formas 
farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente no máximo a 90 (noventa) dias.

47. São considerados regras básicas para um preparo seguro de citostáticos:

A. Utilizar dispositivo nebulizante.

B. A concentração final  (mg/ml) contida na prescrição não precisa ser  seguida exatamente, cabe ao 
prescritor apenas sugerir.

C. Pode ser realizada dentro do centro cirúrgico.

D. A superfície  de  trabalho deverá  ser  coberta  com material  adsorvente  para  diminuir  os  riscos  de 
contaminação.

E. A área  de preparo deve ser  isolada para  evitar  interrupções,  minimizar  riscos  de acidentes  e  de 
contaminações.

48.  Com relação ao  Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde,  assinale a 
alternativa INCORRETA.

A. O álcool etílico tem maior atividade germicida, menor custo e toxicidade que o isopropílico. Para a 
desinfecção de nível  intermediário  ou médio  de artigos  e  superfícies  é  necessário  um tempo de 
exposição de 10 minutos ( 3 aplicações), a concentração de 77% volume-volume, que corresponde a 
70% em peso. Pode ser utilizado para a descontaminação de superfícies e artigos: mesmo tempo de 
exposição e concentração da desinfecção. Ex: ampolas e vidros, termômetros retal e oral.

B. O hipoclorito de sódio/cálcio/lítio está indicado para os casos de  desinfecção de nível  médio de 
artigos e superfícies, e ainda para a descontaminação de superfícies. Necessita de de um tempo de 
exposição  para  desinfecção  de  superfícies  da  unidade  de  diálise,  hemodiálise,  banco  de  sangue, 
laboratórios e qualquer superfície contaminada = 10 minutos, com 10:000 ppm de cloro ativo.

C. O quaternário de amônia está indicado para desinfecção de alto nível com tempo de exposição de 30 
minutos, na concentração indicada pelo fabricante. Pode ser utilizado em superfícies e equipamentos 
em áreas de alimentação.

D. Após submeter os artigos ao processamento mais adequado, estocá-los em área separada, limpa, livre 
de poeiras, em armários fechados, preferencialmente. As áreas de estocagem próximas às pias, água 
ou tubos de drenagem são proibidas.

E. Os artigos esterilizados por meio físico podem ser estocados até uma semana em prateleira aberta ou 
até um mês, se colocado sob uma cobertura de plástico ou bolsa selada.

49. “Embora a higienização das mãos seja a medida mais importante e reconhecida há muitos anos na 
prevenção e controle das infecções nos serviços de saúde, colocá-la em prática consiste em uma tarefa 
complexa e difícil. Estudos sobre o tema avaliam que a adesão dos profissionais à prática da higienização 
das mãos de forma constante e na rotina diária ainda é insuficiente. Dessa forma, é necessária uma especial 
atenção de gestores públicos, administradores dos serviços de saúde e educadores para o incentivo e a 
sensibilização  do  profissional  de  saúde  à  questão.  Todos  devem estar  conscientes  da  importância  da 
higienização das mãos na assistência à saúde para a segurança e qualidade da atenção prestada”.  Fonte: 
(Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Higienização das mãos em serviços de saúde/ Agência  
Nacional de Vigilância Sanitária.– Brasília: Anvisa, 2007).Considerando o exposto assinale a alternativa 
INCORRETA.

A. Mantenha as unhas naturais, limpas e curtas. Não use unhas postiças quando entrar em contato direto 
com os pacientes.

B. Evite utilizar anéis, pulseiras e outros adornos quando assistir ao paciente.



C. Aplique creme hidratante nas mãos, diariamente, para evitar ressecamento na pele.

D. Lembre-se: o uso de luvas substitui a higienização das mãos.

E. De acordo com os códigos de ética dos profissionais de saúde, quando estes colocam em risco a 
saúde dos pacientes, podem ser responsabilizados por imperícia, negligência ou imprudência.

50. Com relação aos antiinflamatórios assina a alternativa correta.

A. Corticóides  em  geral  prescritos  com  fenobarbital  podem  ocasionar  aumento  dos  efeitos 
antiinflamatórios devido a um aumento na taxa de metabolização hepática destas drogas.

B. A necrose tecidual,  local,  induzida pela aplicação intramuscular  de certos fármacos, incluindo os 
antiinflamatórios não esteroidais (AINES), recebe o nome de Síndrome de Nicolau. 

C. Dexametasona associada a fenitoína causa aumento nos níveis plasmáticos da segunda, ocasionando 
risco do paciente vir a convulsionar quando em terapia antiepilética.

D. Diclofenaco sódico quando associado a aminoglicosídeos, pode diminuir a concentração plasmática 
em crianças prematuras, pelo aumento da taxa de filtração glomerular aumentando com isso o risco 
de nefropatia causada por estas drogas. 

E. Piroxican  associada  a  ciclosporina  diminui  o  potencial  nefrotóxico  de  ambas  as  drogas,  sendo 
dispensada a monitoração da função renal do paciente.

FISIOTERAPEUTA (1011)
31. No trabalho, o sistema osteomuscular sofre a atuação de uma ampla variedade de fatores; dependendo 
da força e duração, esses fatores de estresse podem (individual ou coletivamente) levar a alterações na 
saúde osteomuscular. Aqueles que causam ou agravam os distúrbios osteomusculares são conhecidos como 
fatores de risco para DORT (doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho). Muitas ferramentas são 
utilizadas pela ergonomia e fisioterapia do trabalho para avaliação de risco, dentre elas algumas citadas 
abaixo. Marque apenas a alternativa INCORRETA.

A. Protocolo NIOSH e REBA (Rapid Entire Body Assessment).

B. Strain Index de Moore e Garg.

C. RULA (Rapid Upper Limb Assessment) e OCRA.

D. Protocolo RAME, Protocolo de ergonomia da OMS (Organização Mundial de Saúde).

E. OWAS e Sue Rodgers.

32. Em relação à Legislação, marque apenas a alternativa FALSA. 

A. A Resolução COFFITO 37/84 - a partir do artigo 23 e Resolução COFFITO 139/92 versam sobre 
responsabilidade técnica de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 

B. Para solicitar baixa de inscrição o profissional não pode ter débitos para com o Crefito e deve reunir 
os seguintes documentos: requerimento de Baixa de Inscrição preenchido e assinado; original do 
documento que comprova a inscrição neste órgão; fotocópia autenticada do diploma e comprovante 
de inatividade.

C. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, de acordo com as determinações legais, 
deve,  sob  pena  de  responsabilidade,  fiscalizar  o  exercício  profissional  da  Fisioterapia  e  Terapia 
Ocupacional. 

D. A Declaração de Regularidade de Funcionamento é o documento expedido a cada dois anos pelos 
CREFITOS,  que confere  legitimidade para  o  exercício da  fisioterapia  ou terapia  ocupacional  no 
estabelecimento (Legislação: Resolução COFFITO 37 art.5º e 10.).



E. Em caso  de  solicitação  de  segunda  via  da  documentação  profissional  (definitiva  ou  temporária) 
necessita-se reunir os seguintes documentos: requerimento de 2ª via preenchido e assinado, Boletim 
de Ocorrência, original do documento solicitado (caso o mesmo esteja danificado), duas fotos 3x4 
(recentes), uma cópia autenticada do título de eleitor, CPF, RG (apenas no caso de ter havido alguma 
alteração nesses documentos).

33. Os ossos que compõem a fileira proximal do carpo são:

A. Trapézio,  semilunar, capitato, escafóide e  hamato. 

B. Escafóide, semilunar, piramidal e pisiforme. 

C. Cubóide,  navicular; cuneiformes lateral, intermédio e medial.

D. Semilunar; capitato, escafóide, hamato. 

E. Piramidal, semilunar e trapézio.

34. Em relação às características da inflamação crônica, marque a alternativa INCORRETA. 

A. Destruição tecidual.

B. Substituição do parênquima por fibras. 

C. Infiltração por mononucleares. 

D. Angiogênese. 

E. Infiltração por polinucleares e polipeptídeos hidrossolúveis.

35.Um terço das mulheres  submetidas  à  mastectomia em decorrência à neoplasia  de mama cursa com 
linfedema do membro superior ipsilateral. Em relação ao comentário é INCORRETO afirma que 

A. a insuficiência linfática pode ser mecânica ou dinâmica.

B. é mais incidente em mulheres histerectomizadas.

C. a Terapia Física Complexa (TFC) é considerada uma das técnicas mais eficazes no tratamento do 
linfedema.

D. são fatores determinantes do linfedema: demora na cicatrização e curativo compressivo.

E. exercícios miolinfocinéticos  são indicado.

36. Em relação à amputação é INCORRETO afirma que

A. Syme, Lisfrance, Chopard são técnicas de amputação nos pés.

B. a criança raramente apresenta complicações como dor fantasma e neuromas.

C. o membro fantasma pode ocorrer em lesão de plexo braquial.

D. reflexos autônomos e dor de outra origem são fatores agravantes da dor fantasma.

E. a ressecção de  Morton é amplamente utilizada.

37. Em relação à geriatria e gerontologia, marque a alternativa INCORRETA.

A. A  geriatria  enfoca  os  aspectos  médicos  (patológicos)  e  a  gerentologia  estuda  os  problemas 
biológicos, sociais e econômicos da velhice.

B.  O baixo peso corporal e uso de corticóides são fatores de risco da osteoporose.

C. Na artroplastia total de quadril o movimento de adução pode causar luxação.

D. A Organização Mundial da Saúde (OMS) criou um novo indicador, denominado Expectativa de Vida 
Saudável da população.



E. O lupus eritematoso sistêmico  é mais incidente em mulheres acima de 60 anos.

38. Um paciente com diagnóstico de hérnia discal lombar chega até a sua clínica. Ele relata dor e parestesia 
que sai  da região lombar,  passa  pela parte  anterior  da  coxa até  o joelho.  Este paciente provavelmente 
apresenta:

A. lombociatalgia por compressão das raízes de L4/L5.

B. lombociatalgia por compressão das raízes de L5/S1.

C. lombocruralgia das raízes de L2/L3.

D. lombocruralgia das raízes de L4/L5.

E. lesão  acetabular por necrose avascular da cabeça do fêmur.

39. Paciente vítima de acidente automobilístico, com fratura de vértebra C2, lesão medular interrogada e 
submetida à instalação de tração craniana por halo. Desenvolve Insuficiência Respiratória Aguda, mesmo 
com parâmetros ventilatórios elevados (modalidade pressão controlada com 18 cmH2O de pressão, PEEP 
de  12  cmH2O,  FiO2  de  60%).  Ao  exame  clínico  hemitórax  direito  apresentando  murmúrio  vesicular 
abolido,  macicez à percussão e  diminuição da expansibilidade de caixa torácica e raio-x torácico com 
velamento total de pulmão direito, com desvio de estruturas mediastinais à direita,  com diagnóstico de 
atelectasia  total  de  pulmão direito.  Diante  do caso apresentado em relação às  condutas  da  fisioterapia 
respiratória, qual alternativa está INCORRETA? 

A. Posicionamento do paciente em decúbito dorsal.

B. Manobras de pressões expiratórias torácicas lentas em hemitórax direito.

C. Aspiração de tubo orotraqueal.

D. Ajuste  da  pressão controlada  para  25 cmH2O acima do  PEEP,  associado  à  restrição manual  de 
hemitórax esquerdo.

E. Posicionamento do paciente em decúbito lateral direito.

40.  A Hipertensão  Arterial  Sistêmica,  doença  intimamente  relacionada  com o  declínio  da  capacidade 
funcional  é  um  importante  fator  de  risco  para  a  doença  cardiovascular.  Todo  profissional  de  saúde, 
independente  de sua especialidade,  deve compreender  a interpretação correta  do achado clínico de um 
determinado nível de pressão arterial quanto aos fatores que o determinam, controlam ou influenciam. No 
caso do fisioterapeuta testes são indicados para detecção de níveis de capacidade funcional, prescrição de 
exercícios e  acompanhamento das funções  cardiovascular  e motora.  Considerando a  referida patologia. 
Qual alternativa é verdadeira?

A. Pesquisas recentes comprovam que a cafeína e o fumo não alteram a PA.

B. O teste da caminhada de 6 minutos (TC6’), o teste da Marcha Estacionária de 2 minutos (TME2’) e o 
teste Timed Under and Go (TUG) são indicados para detecção de níveis de capacidade funcional, 
prescrição de exercícios e acompanhamento das funções cardiovascular e motora.

C. O TME2’ não é adequado para ser realizado por pessoas que utilizam aparelhos ortopédicos durante a 
caminhada, pessoas com dificuldades associadas à manutenção do equilíbrio e, ainda, para pacientes 
graves, como os portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica grave. 

D. De uma maneira prática, para indivíduos adultos (com 35 anos ou mais), aceitam-se atualmente como 
valores normais às cifras de pressão arterial (PA) menores que 150 X 80 mmHg.

E. Segundo o  VI Joint  International  Commitee  com pressão sistólica  igual  ou superior  a 140 e  PA 
diastólica,  o  valor  máximo  considerado  normal  é  89mmHg,  portanto  indivíduos  com  pressão 
diastólica igual ou superior a 90 são considerados hipertensos.

41.Descrita primeiramente por James Parkinson em seu ensaio intitulado “An Essay on the Shaking Pulse” 
(1807), a doença de Parkinson é um dos distúrbios de movimento que mais acomete os idosos. é uma 



patologia lenta e crônica do sistema nervoso, onde ocorre uma degenerescência nas células dos gânglios 
basais ocasionando uma perda ou interferência na ação da dopamina, que é o principal neurotransmissor 
dos gânglios basais, e eles contribuem para a precisão e a uniformidade dos movimentos e coordenam as 
mudanças de posição. Com relação a esta patologia é INCORRETO afirmar que

A. a Escala de Webster é usada para avaliação de Parkinson, porém, destacam-se as escalas de Hoehn e 
Yahr  e  a  UPDRS,  por  sua  confiabilidade,  podendo  ser  usadas  por  fisioterapeutas  para  melhor 
avaliação do estado clínico-funcional do paciente.

B. a postura característica com a cabeça em ligeira flexão, tronco ligeiramente inclinado para frente, 
flexão moderada da perna sobre a coxa e do antebraço sobre o braço e com exagero da pinça digital 
nas mãos.

C. os principais sintomas são tremor, rigidez, bradicinesia, alterações da postura e do equilíbrio, ainda 
podem apresentar alterações emocionais e déficits cognitivos com a progressão da doença.

D. no  contexto  da  doença,  a  fisioterapia  busca  diminuir  a  disfunção  física  e  permitir  ao  indivíduo 
realizar  atividades  de seu dia-dia  com a maior  eficiência  e  independência  possível  e  neste  caso 
específico dispensa a terapia farmacológica.

E. a faixa etária de maior acometimento se situa entre 50 e 70 anos, com pico aos 60 anos e é mais 
incidente em homens.

42.O principal objetivo da terapia de higiene brônquica é auxiliar na mobilização e remoção de secreções 
retidas com o propósito final de melhorar o intercâmbio gasoso e reduzir o trabalho respiratório. Para que a 
terapia de higiene brônquica seja eficaz exige-se uma avaliação inicial e contínua adequados ao paciente. 
Em relação às técnicas abaixo, qual a alternativa INCORRETA?

A. A aceleração do fluxo aéreo expiratório (AFE), é indicada em sequelas pulmonares pós-cirúrgica e 
problemas respiratórios de origem neurológica ou traumática, e mostra grandes benefícios para a 
higiene brônquica de crianças sob ventilação mecânica. 

B. A manobra de aceleração do fluxo expiratório (AFE), é contra-indicada em casos de instabilidade 
hemodinâmica,  hipertensão intracraniana,  hemorragia  peri  e  intraventricular  grave,  osteopenia  da 
prematuridade e distúrbios hemorrágicos.

C. A técnica  de  terapia  expiratória  manual  passiva  (TEMP),  é  indicada  em pós-operatório,  fibrose 
cística,  bronquiectasia  e  DPOC.  É  contra-indicada  em  pacientes  com  fratura  de  costelas, 
pneumotórax  espontâneo  não  controlado,  edema  agudo  de  pulmão,  cardiopatias  valvulares, 
extravasamento de líquidos nos espaços pleurais e em estado de dispnéia.

D. A vibrocompressão consiste em posicionar as mãos sobre a parede torácica, realizando oscilações 
intermitentes associado a compressão vigorosa durante a fase inspiratória. 

E. A vibrocompressão é indicada na hipersecreção, como na fibrose cística, pneumonias, atelectasias, 
DPOC e asmáticos.

43.  A hidroterapia  vem  sendo  indicada  e  utilizada  por  médicos  e  fisioterapeutas  em  programas  de 
reabilitação multidisciplinares, principalmente na área reumatológica. Com o seu ressurgimento na década 
passada, houve um grande crescimento e desenvolvimento das técnicas e tratamentos utilizados no meio 
aquático. Nas doenças reumatológicas grande parte das complicações ocorrem nas articulações. As lesões 
articulares primárias específicas da doença ou a disfunção ortopédica secundária ao esforço anormal sobre 
estruturas frágeis do corpo podem resultar em disfunções do tronco, extremidades superiores e inferiores, 
alterando a  biomecânica  da  postura,  marcha  e  amplitude  de movimento  ativo.  Em relação às  doenças 
reumáticas e a hidroterapia é INCORRETO afirmar que 

A. o conceito do uso da água para fins terapêuticos na reabilitação teve vários nomes como: hidrologia, 
hidrática, hidroterapia, hidroginástica, terapia pela água e exercícios na água. Atualmente, o termo 
mais utilizado é reabilitação aquática ou hidroterapia.

B. são  propriedades  físicas  da  água:  densidade  relativa,  força  de  empuxo  ou  de  flutuação,  tensão 
superficial, pressão hidrostática e impenetrabilidade.



C. dentre  as  patologias  reumáticas  que  respondem  de  maneira  satisfatória  a  reabilitação  aquática 
destacam-se:  fibromialgia,  osteoporose,  espondiloartropatias  soronegativas,  artrite  reumatóide  e 
osteoartrose.

D. processos  infecciosos  e  inflamatórios  agudos  da  região  da  face  e  pescoço,  como  inflamações 
dentárias, amigdalites, faringites, otites, sinusites e rinites, costumam apresentar piora com a imersão, 
por isso devem representar contra-indicação.

E. hipócrates já utilizava a hidroterapia para pacientes com doenças reumáticas, neurológicas, icterícia, 
assim como tratamento de imersão para espasmos musculares e doenças articulares (460- 375 a.C.).

44.Com relação aos meniscos do joelho, indique a opção que contenha as informações INCORRETAS.
A. O menisco medial tem forma de C, é menos móvel e tem maior incidência à lesões.

B. O  menisco  medial  é  o  mais  freqüentemente  lesado  em  função  de  receber  poucas  projeções 
ligamentares o que o torna mais móvel que o menisco lateral.

C. Os ligamentos de Wrisberg e Humprey se projetam para o corno posterior do menisco lateral.

D. A zona central livre dos meniscos é avascular e corresponde à região das fibras radiais.

E. Na superfície proximal fazem contato com os côndilos femorais e na superfície distal com os platôs 
tibiais.

45. É correto afirmar sobre a doença de Kinbock: 

A. É uma das maiores complicações associadas à lesão SLAP do ombro.

B. Acontece decorrente de movimentos repetitivos e caracteriza-se como uma importante manifestação 
de DORT.

C. Tem grande prevalência nos indivíduos com luxação anterior recidivante do ombro.

D. É um tipo de osteocondrite.

E. Também chamada de osteonecrose do semilunar.

46.O  torcicolo  congênito  (TC)  é  definido  como  uma  contratura  unilateral  do  músculo 
esternocleidomastóideo que, em geral,  se manifesta no período neonatal ou em lactentes.   As hipóteses 
relativas  à  etiologia  da  condição  se  relacionam ao  tocotraumatismo  cervical,  à  isquemia  arterial  com 
hipofluxo sanguíneo para o esternocleidomastóideo, à obstrução venosa do esternocleidomastóideo, ao mal 
posicionamento intrauterino e à hereditariedade. Em relação à patologia é correto afirmar que

A. o  diagnóstico  é  feito  clinicamente,  observando-se  as  limitações  nos  movimentos  do  pescoço,  a 
elevação  do  ombro  no  lado  do  músculo  não  contraturado e  a  posição  da  cabeça  em inclinação 
ipsilateral e rotação contralateral.

B. devido ao encurtamento muscular unilateral, a criança com TC prefere dormir na posição supina, 
com o lado afetado para cima. Tal posição provoca pressão assimétrica no crânio e nos ossos faciais 
em desenvolvimento. Esta pressão constante na cabeça pode levar a um remodelamento nos ossos da 
face e resultar em hemihipoplasia facial ou em plagiocefalia.

C. Como tratamento fisioterapêutico é indicado a analgesia com calor local superficial, massoterapia e 
alongamentos para o esternocleidomastóideo, com a criança em decúbito dorsal. Com uma das mãos 
apoiando o ombro ipsilateral  ao músculo contraído,  aplicando-se,  com a outra  mão,  uma flexão 
lateral da cabeça em direção ao ombro homolateral.

D. Não há necessidade de complementar o tratamento com cuidados domiciliares, os pais devem ser 
orientados e encorajados a participar.

E. Um  nódulo  pode  estar  presente  na  porção  média  do  músculo  esternocleidomastóideo  em 
aproximadamente 20% dos pacientes.



47. Nas décadas de 1960 e 1970 foi dada grande ênfase para cirurgias como tratamento de escolha para a 
incontinência urinária. Na atualidade, os ginecologistas e urologistas têm mostrado grande interesse nas 
terapias conservadoras, como a fisioterapia, introduzindo novas técnicas que visam uma abordagem menos 
invasiva, com menor ônus, reduzindo o número de cirurgias e proporcionando melhor qualidade de vida às 
pacientes. A respeito da incontinência urinária, qual a alternativa está INCORRETA. 

A. Técnicas  de  reeducação,  direcionadas  às  incontinências  leves  ou  moderadas,  são  indicadas  para 
quaisquer  idade ou antecedentes  obstétricos/cirúrgicos,  a  conduta  está  respaldada  pelo Consenso 
sobre a Incontinência urinária do National Institute for Health and Clinical Excellence de 2006, que 
indica que, como regra geral, deveria ser usado em primeiro lugar um procedimento menos invasivo 
e de menor risco, como a fisioterapia.

B. Entre as modalidades de tratamento da fisioterapia para a incontinência urinária de esforço (IUE), 
encontram-se  a  eletro-estimulação  perineal,  a  laserterapia,  termoterapia  e  o  biofeedback e  a 
cinesioterapia, que engloba a terapia comportamental, o uso de cones vaginais e o fortalecimento 
manual. 

C. O fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico através de exercícios cinesioterapêuticos com 
utilização  de  cones  vaginais  é  uma  técnica  terapêutica  que  permite  o  recrutamento  das  fibras 
musculares dos tipos I e II, além de melhorar a propriocepção, contribuindo para contrações mais 
eficazes.

D. Tendo  em  vista  a  comprovação  dos  benefícios  da  cinesioterapia  com  cones  vaginais  no 
fortalecimento do assoalho pélvico. O atendimento domiciliar, deve ser disponibilizado, pois, além 
do ambiente que lhe é peculiar, permite que a mulher se exercite com maior frequência e mantenha 
uma rotina regular de exercícios, prevenindo a recidiva.

E. Segundo a  International  Continence Society  a incontinência urinária de esforço é a perda urinária 
involuntária que ocorre após exercício físico, tosse ou espirro.

48.A articulação do ombro possui uma conformação anatômica peculiar que lhe confere ampla mobilidade, 
em detrimento da estabilidade; consequentemente, constitui-se na sede mais frequente de luxações. Em 
relação à articulação do ombro é INCORRETO afirmar que 

A. as luxações atraumáticas, geralmente bilaterais e multidirecionais, respondem melhor ao tratamento 
conservador – fisioterapia. 

B. a estabilidade dinâmica da articulação do ombro depende dos músculos do manguito rotador: infra-
espinhoso, redondo menor, supra-espinhoso e sub-escapular, e da cabeça longa do músculo bíceps do 
braço, que atuam como um ligamento dinâmico.

C. é  comum a  ocorrência  da  desinserção  do  lábio  glenoidal  anterior  (lesão  de  Bankart),  o  mesmo 
ocorrendo com as fraturas osteocondrais na porção pósterolateral da cabeça umeral (lesão de Hill-
Sachs).

D. o mecanismo de force couple atua na articulação do ombro.

E. o mecanismo de screw home ou de parafusar é realizado pela articulação do ombro.

49. Marque a afirmativa FALSA.

A. A fratura de calcâneo geralmente ocorre por trauma direto associado a queda de alturas.

B. A tração excessiva da fascia plantar sobre o calcâneo pode causar a patologia denominada esporão de 
calcâneo.

C. A fratura de Jones envolve o quinto metatarso.

D. A cabeça do rádio apoia a fibrocartilagem triangular.

E. O músculo sartório, grácil e semitendinoso formam a pata de ganso.

50. A evolução do processo cicatricial envolve uma série de eventos que representam uma tentativa de 
restabelecer a estrutura anatômica e a função normal da região afetada. Neste fenômeno, vários fatores 



sistêmicos e locais estão envolvidos e o desequilíbrio ou ausência de elementos, principalmente a formação 
de colágeno, podem comprometer o resultado final da regeneração. Dentre os tratamentos não-invasivos, a 
energia. ultra-sônica é um dos procedimentos físicos mais utilizados em fisioterapia para o tratamento de 
diversas doenças. Em relação ao ultrassom qual das alternativas está INCORRETA?

A. O  ultra-som terapêutico  induz  mudanças  fisiológicas  como  ativação  de  fibroblasto,  colágeno  e 
diminuição de células inflamatórias por aceleração do metabolismo celular.

B. O ultra-som com frequência igual  a 1MHz é absorvido por tecidos a profundidades maiores.  Já 
tratamentos  por meio de transdutores com frequências iguais a 3MHz conseguem promover efeitos 
terapêuticos a profundidades menores.

C. Os efeitos físicos não-térmicos desejáveis causam o aumento da permeabilidade celular, da síntese 
protéica, do fluxo de íons de cálcio e da passagem de metabólitos através da membrana celular, o que 
contribui de forma positiva na reparação tecidual.

D. Seus efeitos  terapêuticos  têm se  mostrado benéficos  no tratamento de uma grande variedade de 
condições,  como  cicatrização  de  úlceras,  estímulo  à  neovascularização  em  tecidos  isquêmicos, 
integração  de  enxertos  de  pele  total,  consolidação  de  fraturas  e  pseudo-artroses  e  também  na 
cicatrização tendinosa.

E. O módulo pulsado a 10% é mais indicado para processos inflamatórios em fase de remodelação por 
liberar maior quantidade de calor, só perdendo para o módulo contínuo. 

MÉDICO DO TRABALHO (1013)
31.  A doença  pulmonar  causada  pela  exposição  a  poeiras  com baixo  potencial  fibrogênico  também é 
conhecida como

A. silicose crônica.

B. silicose acelerada.

C. pneumoconiose por poeira inerte.

D. pneumoconiose fibrogênica.

E. sarcoidose.

32. O benzeno, reconhecido como agente cancerígeno, é um hidrocarboneto aromático

A. líquido, hidrossolúvel, não inflamável, esverdeado e de odor característico.

B. líquido, lipossolúvel, inflamável, incolor e de odor característico.

C. sólido, lipossolúvel, não inflamável, esverdeado e de odor ocre.

D. sólido, lipossolúvel, inflamável, incolor e de odor citrino.

E. líquido, hidrossolúvel, inflamável, escuro e de odor característico.

33.  O  trabalhador  que  esteve  exposto  a  agentes  mielotóxicos  e  que  passou  a  apresentar  sintomas 
compatíveis com leucemia mielóide aguda deve ser encaminhado imediatamente a um

A. posto de saúde.

B. ambulatório do Cerest.

C. departamento de patologia.

D. Cacon.

E. serviço de transplante.



34.  Segundo o Código de Saúde do Parana em vigência,  a  garantia  do atendimento ao acidentado do 
trabalho e ao suspeito de doença relacionada ao trabalho, por meio de rede própria ou contratada, dentro do 
seu nível de responsabilidade da atenção, assegurando todas as condições necessárias para o acesso aos 
serviços de referência, sempre que a situação exigir, visando a reabilitação da saúde do trabalhador cabe 
a(ao)

A. Secretaria Municipal de Saúde. 

B. Secretaria Estadual de Saúde.

C. Instituto Nacional de Seguridade Social.

D. Ministério da Saúde.

E. Ministério do Trabalho.

35. A avaliação das fontes de risco a saúde nos locais e processos de trabalho, determinando a adoção das 
providências para a eliminação ou redução dos riscos em todos os estabelecimentos e locais de trabalho, 
avaliando condições de riscos ambientais,  medidas de prevenção aos riscos de acidentes,  condições de 
conforto e da adaptação do ambiente do trabalho ao trabalhador, controle médico de saúde ocupacional e a 
investigação de agravos a saúde do trabalhador são ações de responsabilidade da(o)

A. Ministério do Trabalho.

B. Ministério da Previdência Social.

C. Vigilância Epidemiológica.

D. Vigilância Ambiental.

E. Vigilância Sanitária.

36. Considerando o disposto no Código de Saúde do Estado do Parana (Seção V – Da Saúde e Trabalho) 
indique a afirmacão INCORRETA.

A. São considerados trabalhadores, todos que exerçam atividade produtiva e ou serviços, seja do setor 
formal ou informal da economia, vinculados ao setor publico ou privado.

B. Apenas a instituição, empresa publica ou privada, regida pela CLT e que deve elaborar e implementar 
o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

C. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular  estática ou dinâmica do pescoço,  ombros  dorso, 
membros  superiores  e  inferiores,  devem ser  incluídas  pausas  programadas  durante  a  jornada  de 
trabalho, afim de prevenir doenças ocupacionais.

D. Serão considerados para fins de investigação todos os óbitos, amputações, doenças ocupacionais de 
caráter epidêmico, bem como, outros acidentes graves relacionados com o trabalho e considerados 
como eventos sentinela.

E. Em todo local de trabalho devera ser fornecido aos trabalhadores água potável e fresca, através de 
bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copo coletivo.

37.  Incluir,  excluir,  reclassificar  doenças  ou agravos,  na  relação de abrangência estadual,  em situações 
especiais,  epidemias,  catástrofes  e  outras  ocorrências  inusitadas,  assim  como  definir  a  notificação 
compulsória com abrangência regional ou local é exclusividade do

A. superintendente da Secretaria de Vigilância em Saúde.

B. diretor do Centro Estadual de Saúde do Trabalhador.

C. secretário estadual de saúde.

D. chefe da Regional de Saúde.

E. Governador do Estado.



38. PAIR ou perda auditiva induzida pelo ruido é a degeneração das celulas ciliadas do Órgão de Corti e 
tem como características:

A. Ser sempre neurossensorial e bilateral além de produzir perda maior que 60 dB (NA) nas frequências 
baixas e de 90dB(NA) nas altas.

B. Ser geralmente neurossensorial e sempre bilateral além de produzir perda maior e 90 dB(NA) em 
todas as frequências.

C. Ser  sempre  neurossensorial,  geralmente  bilateral  e  não produzir  perda maior  que 40dB(NA) nas 
frequências baixas e que 75 dB(NA) nas altas.

D. Ser geralmente neurossensorial acometendo o ouvido mais próximo do ruido com perdas em torno de 
40 dB na média.

E. Ser exclusivamente unilateral, neurossensorial porém sem provocar intolerância a sons intensos.

39. A avaliação dos efeitos auditivos da PAIR deve ser feita sob determinadas condições como utilizacão de 
cabina acústica, equipamento calibrado, profissional qualificado e

A. Repouso acústico de 14 horas.

B. Repouso acústico de 08 horas.

C. Não é necessário o repouso acústico.

D. Repouso acústico de 03 horas.

E. Repouso acústico de 10 horas.

40. A epicondilíte lateral ocorre com mais frequência em trabalhadores que desenvolvem atividades com 
movimentos repetitivos de

A- dorso flexão (extensão) ou desvio lateral de punho e supinação de antebraço.

B- abdução do punho com rotação do antebraço.

C- flexão forçada do punho com antebraço pronado.

D- dorso flexão do polegar e extensão do 3º quirodáctilo.

E- arremesso com flexão forçada do punho.

41. Os Coeficientes de Incidência de doenças e acidentes do trabalho por ocupação, sexo, idade e ramo de 
atividade são dados de morbidade, tendo como fonte a(o)

A- SIA.

B- SINAN.

C- RAIS.

D- SIH.

E- CAT.

42. A cloracne pode ser resultante de contato com substâncias fungicidas, derivados clorados do fenol como 
o

A- penta-clorofenol, conhecido no Brasil como pó da China.

B- asbesto utilizado na fabricação de soda caustica.

C- acrilatos que também provocam fibrose pulmonar crônica.

D- brometo de ipratrópio que causa bronquite crônica.

E- dissulfeto de hidrogênio ou Sulfeto de carbono.



43. No atestado de óbito o CID-Classificação Internacional das Doenças relativo a cada diagnóstico deve 
ser preenchido pelo(a)

A. médico assistente.

B. médico do trabalho.

C. Instituto Médico Legal.

D. codificador da Secretaria de Saúde.

E. funerária.

44. Coeficiente de Prevalência mede

A. a velocidade de ocorrência de uma doença ou a frequência de adição de novos casos.

B. o risco de adoecer em um momento ou em um período.

C. a proporção de óbitos entre os casos da doença ou agravo na população em um período de tempo ou 
local.

D. população de nascidos vivos em determinada área e período.

E. a frequência da ocorrência de todos os casos de uma doença nova ou antiga em um período de tempo 
ou local.

45.  São deveres do médico do trabalho, EXCETO,

A. ao  constatar  enfermidade  ou  deficiência  que  incapacite  o  empregado  para  funções  que  vinha 
exercendo, informá-lo e orientá-lo para mudança de função.

B. ao constatar  inaptidão por  motivos  médicos  para  determinado posto de trabalho,  não informar  o 
interessado dos motivos.

C. manter  sigilo  das  informações  confidenciais  da  empresa,  técnica  e  administrativas,  de  que  tiver 
conhecimento no exercício de suas funções, exceto nos casos em que este sigilo cause dano a saúde 
do trabalhador  ou da comunidade.

D. exercer suas atividades com total independência profissional e moral, com relação ao empregador e 
ao empregado.

E. atuar visando, essencialmente, a promoção da saúde dos trabalhadores.

46.  A Raiva é produzida por um vírus com invólucro de ARN pertencente ao grupo dos arbovírus. Sua 
transmissão ocorre geralmente pela saliva do animal infectado, sendo o período de incubação médio de 1 a 
2 meses ( faixa de 10 dias a > 1 ano). Em relação as manifestações clínicas podemos afirmar que

A. o período prodrômico é de no mínimo 20 dias, caracterizado por hipotermia, tosse produtiva, disuria 
e hematuria.

B. é comum a ocorrência de hipoestesia com manifestações que incluem miose pupilar regular, dispnéia 
e hipertensão.

C. a  disfunção  do  tronco  encefálico  se  manifesta  por  diplopia,  paralisias  faciais,  neurite  óptica  e 
dificuldade a deglutição, priapismo e ejaculação espontânea.

D. o período médio de sobrevida após o início dos sintomas é de 45 dias.

E. a recuperação é demorada porém frequente quando oferecido suporte avançado de vida precoce.

47. O protocolo para fins de notificação de acidentes do trabalho NÃO inclui

A. trabalhadores domésticos com e sem carteira assinada.

B. funcionários públicos estatutários e militares nos três níveis de governo.

C. presidiários com atividade remunerada.



D. trabalhadores  de  atividades  domésticas  realizadas  por  integrantes  da  família  ou  moradores  da 
residência.

E. pessoas  que trabalham em residências  em atividades  destinadas  a  fins  econômicos  com ou sem 
percepção de rendimentos.

48. Os Cerests – Centros de Referência em Saúde do Trabalhador são  unidades de propagação de politicas 
de saúde do trabalhador, disseminados pelo país (mais de 140 unidades) e subordinados a

A. Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

B. Secretaria de Vigilância em Saúde  do Ministério do Trabalho.

C. Secretaria de Saúde  do Trabalhador do Ministério Público do Trabalho.

D. Unidade de Saúde do Trabalhador da Fundacentro.

E. Vigilância em Saúde Municipal.

49. Entre os fatores relacionados ao trabalho é clássica a descrição de uma maior incidência de doença 
coronariana, incluindo infarto agudo do miocárdio, em trabalhadores expostos ao

A. sulfato de prata.

B. óxido nítrico.

C. ácido cianídrico.

D. sulfeto de carbono.

E. para-terciário-butil fenol.

50.  Uma enfermeira que se acidentou com material perfurocortante, durante um procedimento com um 
paciente portador do HIV, deve se submeter imediatamente ao teste anti-HIV, com o objetivo de

A. encaminhá-la imediatamente ao acidente de trabalho.

B. verificar se já era portadora do vírus.

C. verificar se ela foi contaminada pelo acidente sofrido.

D. iniciar o tratamento retroviral imediatamente.

E. orientá-la sobre os riscos e as medidas preventivas.

MÉDICO PSF (1012)
31. Segundo o código de ética medica atualizado em setembro de 2009 e vedado ao médico, EXCETO

A. expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso 
ou que não corresponda à verdade.

B. deixar de atestar atos executados sobre o paciente, por solicitação do mesmo.

C. atestar diagnóstico por solicitação do paciente com finalidade trabalhista.

D. usar  formulários  de  instituições  públicas  para  prescrever  ou  atestar  fatos  verificados  na  clínica 
privada.

E. revelar  sigilo  profissional  relacionado  a  paciente  menor  de  idade,  inclusive  a  seus  pais  ou 
representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não 
revelação possa acarretar dano ao paciente.

32. Paciente de 45 anos, há dois dias com dor anal muito intensa e febre. Relata episódio prévio há 15 anos 



atrás. Nega sangramento ou saliência anal. Sobre este caso podemos afirmar, EXCETO, que

A. devemos instituir antibiótico terapia e reavaliar em 7 dias

B. pode ser necessário exame sob anestesia no bloco cirúrgico para realizar o diagnóstico.

C. podem formar fístulas em grande parte das vezes.

D. devem ter drenagem precoce.

E. gangrena de Fournier é uma complicação do diagnóstico tardio com alta mortalidade.

33.Paciente  de  75  anos  chega  a  Unidade  Básica  de  Saúde  com dor  abdominal  em cólica  ,  distensão 
abdominal, ausência de faltos e fezes há 24 horas. Não apresenta sinais clinico de irritação peritonial ou 
choque. É acamado devido a acidente vascular-cerebral ocorrido há 6 meses. Em uso de antidepressivos 
triciclicos há 3 meses, com constipação progressiva neste ultimo ano. Sobre o caso acima e seu manejo 
primário é correto afirmar que

A. ecografia abdominal é importante no manejo inicial.

B. laparotomia deve ser realizada em ate 3 horas.

C. Rx de abdomen em pé pode auxiliar no diagnóstico e na conduta.

D. devemos solicitar antígeno carcino-embrionário

E. Ttque  retal  não  acrescenta  elementos  neste  momento,  devendo  ser  realizado  no  atendimento 
secundário.

34.Solicitado pelo paciente que emitas laudo médico para Perícia no INSS, segundo a RESOLUÇÃO CFM 
nº 1.851/2008(Publicada no D.O.U. de 18 de agosto de 2008, Seção I, pg. 256) e Código de Ética Medica, 
setembro de 2009. Estão corretas as afirmativas, EXCETO, que

A. deve constar nome de médico e registro no Conselho Regional de Medicina legíveis.

B. deve constar o diagnostico.

C. deve sugerir aposentadoria quando o quadro for grave.

D. deve evitar termos como invalidez definitiva, incapacidade definitiva.

E. é vedado ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com 
a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.

35.Sobre rastreamento de neoplasias em atendimento primário, segundo recomendações da AMB/CFM pelo 
Projeto Diretrizes. São corretas, EXCETO

A. mulher cuja mãe apresentou câncer de mama na pré-menopausa apresenta risco elevado de apresentar 
câncer de mama.

B. educação sexual e o principal fator preventivo do câncer de colo de útero.

C. dever ser solicitado PSA para todos pacientes masculinos com mais de 50 anos.

D. deve ser solicitado CEA para todos paciente com mais de 50 anos.

E. a recomendação é de se fazer triagem mamográfica anualmente a partir de 40 anos, a cada dois anos 
entre os 50 e os 69 anos e, de acordo com a expectativa de vida, após os 70anos.

36.Paciente de 62 anos de idade com quadro de icterícia progressiva há 2 meses. Hígida previamente, não 
apresenta  historia  de  dor  abdominal.  A palpação  do  hipocôndrio  direito  apresenta  massa  elástica  e 
depressível, contornos rombos. Sobre o caso acima podemos aferir, EXCETO que

A. deve ser encaminhada a serviço de referencia com brevidade.

B. hipótese de hepatite viral é a mais provável devido a sua grande frequência.

C. apresenta Sinal de Courvoisier.



D. sinal de Murphy provavelmente será negativo.

E. ultrassonografia abdominal auxiliará no diagnostico inicial.

37.Paciente de 32 anos de idade, apresenta há 24 horas inicio súbito de dor abdominal em faixa, intensa 
com irradiação para o dorso. Associa-se a náuseas e vômitos. Punho percussão lombar negativa e abdômen 
depressível. Em observação no atendimento primário apresenta evolução para choque de padrão séptico. 
Realizou RX de abdômen sem evidência de pneumoperitônio. Hemograma com 14 000 leucócitos e 5% de 
bastões. Creatinina de 2,5, amilase de 42 , B-hcg negativo. 
Sobre o caso acima estão corretas as afirmativas, EXCETO

A. deve ser encaminhada a serviço de referência.

B. a maioria dos casos de úlcera perfurada apresenta pneumoperitônio ao RX abdômen em pé.

C. avaliação cirúrgica deve ser realizada pela possibilidade de complicações e laparotomia.

D. se diagnóstico de pancreatite grave deve ser submetida a suporte nutricional enteral ou parenteral 
precoce.

E. amilase normal exclui diagnostico de pancreatite grave.

38. Paciente de 25 anos,  masculino , com queixa de epigastralgia há 1 ano. Nega emagrecimento, anemia, 
alteração de habito intestinal, icterícia. Nada apresenta de historia familiar gastroenterológica. Hoje pela 
manhã apresentou volumosa hematemese chegando ao atendimento primário trazido pelos familiares. Sobre 
o caso acima é fundamental neste primeiro atendimento

A. Solicitação de endoscopia digestiva de urgência.

B. transportá-lo a centro terciário imediatamente.

C. provavelmente necessitara de cirurgia de emergência.

D. acessos venosos calibrosos para ressuscitação volêmica.

E. solicitação de hemograma para quantificar o sangramento e definir a conduta.

39. Segundo postulado pela Medicina Baseada em Evidências, a prática da medicina atual em todos os 
níveis deve ocorrer associando a melhor evidência científica e  a experiência profissional. No momento de 
uma decisão terapêutica qual delineamento de estudo pesa mais em sua decisão?

A. Ensaio clinico randomizado.

B. Coorte.

C. Estudo caso-controle.

D. Ensaio clinico não randomizado.

E. Estudo transversal.

40. Sobre as diarreias agudas da comunidade no adulto, é correto afirmar, EXCETO, que

A. em sua maioria não necessita tratamento com antibióticos.

B. salmonellose é a causa mais comum.

C. pesquisa de sangue oculto fecal traz pouco acréscimo nesta situação.

D. pode se tornar diarréia crônica.

E. colonoscopia não esta indicada no quadro inicial.

41 Correlacione os microrganismos com seus sítios de infecções mais prováveis na prática clínica.

(1) Estreptococo.
(2) E. Coli.

(  ) trato urinário.
(  ) parênquima pulmonar.



(3) Micoplasma.
(4) Moraxela.
(5) Estafilococo.

(  ) brônquios.
(  ) faringe/ amígdalas.
(  ) cavidade peritoneal.
(  ) pele/ subcutâneo.

A sequência adequada é:

A. 2,4,3,1,5,5.

B. 2,3,4,1,3,3. 

C. 2,4,3,3,2,5.

D. 2,5,4,1,3,5.

E. 2,3,4,1,2,5.

42.Marque (1) para situações melhor correlacionadas com hipertireoidismo e (2) para situações melhor 
correlacionadas com hipotireoidismo.

(  ) Tireoidite de Hashimoto.
(  ) Doença de Graves.
(  ) Mixedema pré-tibial.
(  ) Coma mixedematoso.
(  ) Hipercolesterolemia.
(  ) Pressão arterial divergente.

A. 1,2,1,2,1,2.

B. 2,1,2,2,2,2.

C. 1,1,2,2,2,1.

D. 1,2,1,2,2,1.

E. 2,1,1,2,2,1.

43. No tratamento do Diabete tipo 2, assinale a alternativa que contém medidas e ou drogas que reduzem a 
hiperglicemia e a hiperinsulinemia, concomitantemente. 

A. Atividade física, sulfanilureias e incretinomiméticos.

B. Redução do peso, metformina e sulfanilureias.

C. Metformina, insulinoterapia e atividade física.

D Atividade física, redução de peso, metformina.

E. Glitazonas, redução de peso e sulfanilureias.

44. Na dor crônica de joelhos e coluna lombar em mulheres com mais de 40 anos: 

A. As causas mais comuns são as colagenoses, dentre elas o lúpus eritematoso sistêmico. 

B. Artrite reumatóide é a causa mais comum e é facilmente confirmada pelo exame positivo do látex.

C. A coexistência de obesidade corrobora com a mais provável hipótese diagnóstica, cuja confirmação é 
feita pelo exame físico e métodos radiológicos.

D. A artrose é a causa mais provável, porém necessita confirmação por exames sorológicos. 

E. A presença de hiperuricemia confirma tratar-se de gota.

45. Na indicação dos anti-hipertensivos devemos considerar grupos populacionais em condições especiais 
nas quais se fazem preferenciais ou obrigatórios determinados grupos farmacológicos. Correlacione o grupo 
farmacológico com as mais adequadas situações clínicas. 



(1) diuréticos tiazídicos.
(2) diuréticos de alça.
(3) antagonistas de cálcio.
(4) beta-bloqueadores.
(5) inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA ).

(  ) HAS com diabete melito. 
(  ) HAS em jovem com enxaqueca. 
(  ) HAS com síndromes congestivas. 
(  ) HAS com fenômeno de Raynaud. 
(  ) HAS não controlada já em uso de IECA e antagonista de cálcio. 

A. 5,3,2,4,1. 

B. 5,4,2,3,1. 

C. 5,4,1,3,2. 

D. 4,5,1,3,2.

E. 4,5,3,2,1. 

46. Em relação à asma, é correto afirmar que 

A. tem forte correlação etiológica com poluentes ambientais e tabagismo. 

B. é  doença  predominantemente  inflamatória,  portanto  anti-inflamatórios  não-hormonais  são  opções 
terapêuticas a serem consideradas. 

C. inibidores da  fosfodiesterase do tipo teofilina  são opções  preferenciais  aos  beta-adrenérgicos nas 
exacerbações, desde que sob observação hospitalar. 

D. é opção adequada no tratamento de manutenção, quando indicado, a associação de corticosteróides 
com beta-adrenérgicos, ambos por via inalatória.

E. a via inalatória, por ser menos segura do ponto de vista cardiovascular, apenas deve ser indicada para 
os pacientes que não têm boa resposta ao tratamento por via oral.

47. A Febre Reumática é ainda um importante problema de Saúde Pública nos países subdesenvolvidos e 
em desenvolvimento. Em relação a esta doença é correto afirmar que

A. a prevenção primária é feita com prescrição de antibióticos por 10 dias para todos os pacientes com 
amigdalite viral e bacteriana. 

B. a  penicilina  benzatina  é  recomendada  na  prevenção  secundária,  porém é proscrita  na  prevenção 
primária.

C. as sequelas definitivas mais frequentes da doença são as articulares, seguidas das cardíacas. 

D. é correta a prescrição de penicilina benzatina a cada 21 dias indefinidamente para os portadores de 
sequela cardíaca grave, incluindo os portadores de prótese valvar em uso de anticoagulante oral.

E. é preferível a profilaxia secundária com novos macrolídeos por via oral para os pacientes que possam 
arcar com seus custos. 

48.São drogas úteis no controle sintomático da ICC por disfunção sistólica do VE, porém sem evidência 
comprovada de redução de mortalidade: 

A. Digitálicos.

B. Inibidores da enzima de conversão da angiotensina.

C. Antagonistas da aldosterona.

D. Bloqueadores do receptor da angiotensina II.



E. Beta-bloqueadores.

49.Assinale afirmativa correta. 

A. O uso racional de antimicrobianos é a medida mais eficaz e barata de evitar a resistência bacteriana. 

B. A maior  parte  dos  pacientes  portadores  de  Hepatite  C  adquiriram  através  de  relações  sexuais 
desprotegidas.

C. A realização de sorologia para Citomegalovírus na gestante é de pouca ou nenhuma importância 
clínica.

D. Na reativação da toxoplasmose não há comprometimento oftalmológico, apenas linfonodal.

E. Para diagnóstico de doença de Chagas, a positividade de uma única sorologia confirma a infecção.

50.Em relação ao Programa Nacional de Imunizações, é correto afirmar que 

A. não há contra-indicação para aplicação de vacina nas crianças nascidas de mães HIV positivas. 

B. a vacina dupla adulto contempla o reforço das vacinas de sarampo e caxumba, e deve ser realizado a 
cada 10 anos. 

C. todas a pessoas devem receber reforço de vacina da Hepatite B a cada 20 anos.

D. a vacina da gripe deve ser oferecida para todos os pacientes com mais de 60 anos, e não há contra-
indicações para os demais grupos, inclusive gestantes.

E. a vacinação contra febre amarela deve ser  rigorosamente avaliada devido aos frequentes eventos 
adversos. 

MÉDICO VETERINÁRIO (1016)
31. Epidemiologia é o ramo das ciências da saúde que estuda, na população, a ocorrência, a distribuição e 
os fatores determinantes de eventos relacionados com a saúde. Com relação a conceitos epidemiológicos 
não é correto afirmar que 

A. infecção é o resultado da invasão do organismo pelo parasito.

B. seres vivos animados e inanimados que hospedam o agente infeccioso são denominados fonte de 
infecção.

C. foco caracteriza-se por um ou mais animais doentes em uma pequena área de concentração.

D. enfermidade é a etapa de uma doença na qual o animal apresenta sintomatologia.

E. vetor é o animal vertebrado que transmite o agente patológico a outro hospedeiro.

32. Zoonoses são doenças que se transmitem naturalmente, entre animais vertebrados e o homem, ou vice-
versa. O ciclo biológico do agente causal de zoonoses divide-se em distintas categorias, é correto afirmar 
que

A. zoonoses diretas são doenças e infecções que se transmitem de um hospedeiro invertebrado infectado 
a um hospedeiro vertebrado susceptível.

B. metazoonoses são doenças que se transmitem biologicamente por vetores vertebrados.

C. saprozoonoses  são  zoonoses  nas  quais  participam um hospedeiro  vertebrado  e  um reservatório 
animal.

D. ciclozoonoses são zoonoses nas quais o agente causal necessita passar por mais de uma espécie de 



hospedeiro invertebrado afim de completar o seu ciclo produtivo.

E. como  exemplos  de  zoonoses  diretas,  ciclozoonoses,  metazoonoses  e  saprozoonoses  tem-se, 
respectivamente, Brucelose, Cisticercose, Febre amarela e Listeriose.

33. A Brucelose é uma doença infecciosa, causada por bactérias do gênero Brucella de diferentes espécies. 
É correto afirmar que esta doença

A. é considerada doença ocupacional ou profissional.

B. tem como animais susceptíveis caprinos, suínos, bovinos, ovinos, cães, equinos, búfalos e animais 
silvestres.

C. apresenta como sintomatologia, nas fêmeas, aborto e retenção de placenta.

D. tem o leite pasteurizado como fonte de infecção para o homem.

E. equinos com brucelose apresentam inflamação ou abcesso na cernelha.

34. O controle de roedores é realizado por um conjunto de medidas que visam não só a sua eliminação 
física, mas também a modificação do meio ambiente tornando-o impróprio a sua proliferação. Com relação 
ao controle de roedores é correto afirmar que

A. sacos, fardos ou caixas com alimentos devem ser acondicionados sobre estrados com até 20 cm de 
altura do chão.

B. armadilhas são mais eficientes na captura de ratos quando comparado a captura de camundongos. 

C. deve-se utilizar armadilhas suspensas para captura de Rattus rattus.

D. todo o carregamento de material que chegar a uma propriedade deve ser inspecionado após uma 
semana no depósito. 

E. ratoeiras devem ser colocadas em espaços abertos.

35.  A Toxoplasmose  é  uma  doença  causada  pelo  protozoário  Toxoplasma  gondii.  Com relação  a  esta 
zoonose, não é correto afirmar que

A. a Toxoplasmose pode ser transmitida por larvas infectantes.

B. a ingestão de carne contaminada crua ou mal cozida é fonte de infecção para o homem.

C. a Toxoplasmose pode afetar o sistema nervoso, o fígado e o coração do homem.

D. em humanos  ocorre  transmissão  transplacentária  e  a  criança  pode  apresentar  lesões  oculares  e 
cerebrais.

E. gatos e outros felídeos são hospedeiros definitivos.

36.  Durante a inspeção  post-mortem de carcaças e vísceras, o médico veterinário pode deparar-se com 
diferentes formas de apresentação de cisticerco classificadas em:

A. Cisticercos vivos localizados ou calcificados generalizados.

B. Cysticerco racemoso no sistema nervoso central e Cysticerco cellulosae no fígado.

C. Cysticerco racemoso e Cyisticerco cellulosae no fígado.

D. Cysticerco racemoso no fígado e Cysticerco cellulosae no sistema nervoso central.

E. Cysticerco racemoso e Cysticerco cellulosae no sistema nervoso central.

37. A raiva é uma enfermidade infecto-contagiosa causada por vírus e tem diagnóstico laboratorial realizado 
por meio de

A. envio da cabeça acondicionada em formol.



B. envio da medula espinal acondicionada em nitrogênio líquido.

C. envio do cérebro acondicionado em caixa de isopor com gelo.

D. envio dos rins acondicionados em caixa de isopor com gelo.

E. envio do fígado acondicionado em formol.

38. As bactérias Staphylococcus aureus são frequentemente associadas à intoxicação alimentar. A principal 
fonte de disseminação deste microrganismo é (são)

A. a pele das mãos.

B. as fossas nasais.

C. as fezes.

D. a urina.

E. o sangue.

39. A Tuberculose bovina é uma doença granulomatosa causada, principalmente, por Mycobacterium bovis 
e, com menor frequência, M. Avium e M. tuberculosis. Com relação à epidemiologia, é correto afirmar que

A. bezerros alimentados com leite proveniente de vacas com Tuberculose não sofrem contaminação pela 
via digestiva.

B. em águas paradas o Mycobacterium não sobrevive.

C. bovinos  contaminados  por  M.  avium e  M.  tuberculosis reagem  positivamente  à  inoculação 
intradérmica de M. bovis.

D. a carcaça de animais suspeitos de Tuberculose sofre condenação parcial quando há lesões focais no 
fígado.

E. aproximadamente 90% dos bovinos infectados pelo  M. bovis apresentam sintomatologia clínica de 
febre, anorexia e dispnéia.

40. A encefalite equina é uma virose aguda e grave que atinge os equídeos, os homens, os pássaros e os 
répteis. Medidas de controle da Encefalite equina incluem

A. vacinação com vírus inativado por formalina.

B. controle da população de moscas.

C. vacinação com vírus vivo.

D. controle da população de carrapatos.

E. isolamento do vírus EHV-1.

41. A Leptospirose é uma zoonose de origem bacteriana que acomete diferentes espécies animais. Bovinos 
contaminados com Leptospira interrogans podem apresentar

A. diarreia e infertilidade.

B. aborto e mastite.

C. pneumonia e mastite.

D. aborto e diarreia.

E. infertilidade e pneumonia.

42. A Ancilostomíase é uma doença parasitária conhecida popularmente como Amarelão. Com relação a 
esta doença é correto afirmar que

A. tem como agentes etiológicos os parasitas Ancylostoma duodenale e Necator americanus.



B. os vermes são eliminados pela urina.

C. as larvas não podem atravessar a pele intacta.

D. é causada por parasitas cestódeos.

E. o diagnóstico definitivo é realizado por sorologia.

43. Pela definição das Nações Unidas, Estatística Vital é aquela que trata dos "eventos ou fatos vitais", entre 
os quais se incluem o nascimento vivo e o óbito. Na Estatística Vital trabalha-se com variáveis quantitativas 
e qualitativas que possuem conceitos distintos sendo correto afirmar que

A. variáveis quantitativas discretas resultam em um conjunto infinitos de valores possíveis de serem 
associados a pontos em uma escala contínua.

B. variáveis quantitativas consistem em números  ou atributos,  que se distinguem por  características 
numéricas ou não numéricas.

C. variáveis quantitativas podem ser discretas, indiscretas ou contínuas.

D. variáveis qualitativas podem ser separadas em diferentes categorias ou atributos que se distinguem 
por características não numéricas.

E. variáveis contínuas resultam de um conjunto finito, enumerável de valores possíveis.

44. A manutenção da saúde coletiva requer métodos especiais de coleta de informações utilizadas por um 
grande grupo de profissionais, que inclui os médicos veterinários, desta forma em Estatística Vital, é correto 
afirmar que

A. mortalidade é uma variável característica de comunidades de seres vivos e refere-se ao conjunto dos 
indivíduos que morreram num dado intervalo de tempo.

B. letalidade  é  o  termo  que  em epidemiologia  traduz  a  idéia  de  intensidade  com que  acontece  a 
morbidade em uma população.

C. a morbilidade é obtida calculando-se a relação entre o número de óbitos resultantes de determinada 
causa e  o  número de indivíduos que foram realmente  acometidas  pela  doença,  com o resultado 
expresso em percentual.

D. prevalência é a variável característica das comunidades de seres vivos, refere-se ao conjunto dos 
indivíduos que adquiriram doenças num dado intervalo de tempo.

E. incidência é a casuística de morbidade que se destaca por seus valores maiores do que zero sobre os 
eventos de saúde ou não-doença. É termo descritivo da força com que subsistem as doenças nas 
coletividades.

45. Vigilância Sanitária é um conjunto de medidas que têm como objetivo elaborar, controlar e fiscalizar o 
cumprimento de normas e padrões de interesse sanitário. O Programa da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária  de  Análise  de  Resíduos de  Medicamentos  Veterinários  em Alimentos  Expostos  ao Consumo, 
refere-se a

A. trabalhos com, no mínimo, o nível de confiança de 85% e com frequência estimada de 1% de casos 
de níveis superiores aos limites estabelecidos.

B. alimentos como leite bovino, carne de frango, carne bovina, carne suína, pescado, ovo de galinha e 
mel de abelha.

C. medicamentos sem disponibilidade de metodologia analítica confiável, sensível, prática e de custo 
acessível para programas de controle.

D. medicamentos  veterinários  e  humanos  que  impliquem  num  alto  potencial  de  exposição  do 
consumidor.

E. medicamentos  veterinários  que  deixam resíduos  nos  alimentos  e  que  a  presença  de  resíduos  no 
alimento podem ou não fornecer risco potencial à saúde humana. 



46.  Em Saúde  Pública,  os  quirópteros  têm sido  estudados  como  possíveis  reservatórios  naturais  e/ou 
transmissores de agentes patogênicos, entre eles, o vírus rábico. O Programa de controle de quirópteros 
deve executar tarefas, com EXCEÇÃO de

A. mapear colônias de morcegos dentro do município.

B. exterminar colônias de morcegos hematófagos.

C. orientar os produtores rurais no que se refere a vacinação do rebanho.

D. vigiar a presença do vírus rábico em colônias de morcegos através de envio amostral de espécimes 
para necropsia (hematófagos ou não).

E. acompanhar a dispersão de colônias de morcegos.

47. A lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, dispõe sobre o exercício da profissão de Médico Veterinário e 
cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária. Com relação ao exercício profissional do 
Médico Veterinário, é correto afirmar que

A. é de competência privativa do médico veterinário o planejamento e a execução da defesa sanitária 
animal.

B. só é permitido o exercício da profissão de Médico Veterinário aos portadores de diplomas expedidos 
por  escolas  oficiais  nacionais  e  registrados  na  Diretoria  do  Ensino  Superior  do  Ministério  da 
Educação e Cultura.

C. profissionais  estrangeiros  contratados  em  caráter  provisório  pela  União,  pelos  Estados,  pelos 
Municípios ou pelos Territórios, para função específica de competência privativa ou atribuição de 
Médico Veterinário podem fazer o exercício da profissão somente com carteira profissional expedida 
pelo  Conselho  Federal  de  Medicina  Veterinária  ou  pelos  Conselhos  Regionais  de  Medicina 
Veterinária.

D. é de competência do Médico Veterinário e do Zootecnista a inspeção e a fiscalização sob o ponto-de-
vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e 
de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e 
fábricas  de  laticínios,  entrepostos  de  carne,  leite,  peixe,  ovos,  mel,  cera  e  demais  derivados  da 
indústria pecuária.

E. a fiscalização do exercício da profissão de Médico Veterinário é exercida pelo Ministério Público.

48. O decreto nº 64.704, de 17 de junho de 1969, aprova o regulamento do exercício da   profissão de 
Médico  Veterinário  e  dos  Conselhos  de  Medicina  Veterinária  e  estabelece  a  jurisdição  disciplinar  da 
profissão. Com relação às penalidades disciplinares aplicáveis, não é correto afirmar que 

A. é  atribuição  dos  Conselhos  de  Medicina  Veterinária  a  advertência  confidencial  e  a  censura 
confidencial em aviso reservado.

B. é atribuição dos Conselhos de Medicina Veterinária a censura pública em publicação oficial.

C. é atribuição dos Conselhos de Medicina Veterinária a suspensão do exercício profissional por até 3 
(três) meses.

D. é  atribuição  dos  Conselhos  de  Medicina  Veterinária  fazer  com que  o  atendimento  médico,  em 
qualquer  especialidade,  seja  realizado  exclusivamente  por  médico  com título  ou  certificado  de 
especialização em área afim.  

E. é atribuição dos Conselhos de Medicina Veterinária a cassação do exercício profissional.

49. Salmonelose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Salmonella enterica, pertencente à família 
Enterobacteriaceae. Com relação a esta doença, é correto afirmar que 

A. a metodologia  da  reação em cadeia  da polimerase (PCR),  pode ser  utilizada para  a detecção de 
animais contaminados, mas é ineficiente para determinação de alimentos contaminados.



B. em estabelecimentos  comerciais  de  poedeiras  a  frequência  de  produção de ovos infectados com 
Salmonela está acima de 50%.

C. a Salmonela entérica é uma zoonose de importância mundial porque apresenta alta letalidade em 
humanos.

D. em criatórios de suínos a Salmonela tem período curto de sobrevivência no ambiente, desta forma 
animais portadores são a maior fonte de infecção para animais e humanos.

E. a  transmissão  da  salmonela  é  decorrente  da  ingestão  de  alimentos  contaminados  com fezes  de 
animais. 

50.  A  Leishmania,  responsável  pela  Leishmaniose,  é  um  protozoário  pertencente  à  família 
Trypanosomatidae. Com relação a sua epidemiologia, é correto afirmar que

A. a Leishmania é parasito extracelular obrigatório das células do sistema fagocítico.

B. a  Leishmania apresenta  duas  formas  principais:  uma  flagelada  ou  promastigota,  observada  nos 
tecidos de hospedeiros vertebrados e outra afagelada ou amastigota, encontrada no tubo digestivo do 
hospedeiro invertebrado.

C. a transmissão da Leishmaniose ocorre de pessoa a pessoa e pela picada de insetos transmissores 
infectados. 

D. no  padrão  epidemiológico  silvestre  a  transmissão  ocorre  em  área  de  vegetação  primária  e  é, 
fundamentalmente uma zoonose de animais silvestres, que pode acometer o ser humano quando este 
entra em contato com o ambiente onde está ocorrendo enzootia.

E. a larva do mosquito transmissor da Leishmania necessita de água parada para se desenvolver.

PROFESSOR DE ARTES (1017)
31. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Lei 9394/96, em seu artigo 26, parágrafo2º: “O 
ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de 
forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. Considerando a lei citada, assinale a alternativa 
que NÃO está correta. 

A. Arte é conhecimento construído historicamente pelo ser humano. É um direito deste ter acesso a este 
saber. 

B. A Arte é uma atividade que deve brotar do aluno, a partir de suas próprias experiências. Cabe ao 
professor ensiná-la como entretenimento, treino de atividades motoras e expressão criativa. 

C. A arte desenvolve os sentidos para leitura do cotidiano, cria possibilidades de superar o comum e 
aprofundar-se nas ideias sobre o convívio social. 

D. Arte  envolve,  além do  desenvolvimento  das  atividades  artísticas  e  estéticas,  apreciar  e  situar  a 
produção social artística em diferentes épocas e culturas. 

E. Trabalhar com arte na escola é oportunizar uma busca e aquisição de novos saberes, especificamente 
artísticos,  não  ignorando  a  existência  de  vivências  fora  da  escola,  lugar  onde  estes  saberes  se 
efetivam. 

32.  A Lei  Federal  nº 8.069/90 ECA, em seu capítulo IV, considera como dever do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a  capacidade de cada um.  Prevê também: no processo educacional,  respeitar-se-ão os valores 
culturais, artísticos e históricos, próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a 
estes a liberdade da criação e o acesso às fontes da cultura. Por cultura entende-se 

A. crenças,  comportamentos,  valores,  instituições,  regras  morais  que  permeiam e  identificam uma 



sociedade. 

B. conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes, e que interagem 
entre si constituindo uma comunidade. 

C. mecanismos  sociais  que  controlam  o  funcionamento  da  sociedade  e  ,  por  conseguinte,  dos 
indivíduos. 

D. conjunto de elementos interconectados, de modo a formar um todo organizado. 

E. grupo de pessoas que se organizam sob o mesmo conjunto de normas. 

33. Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, começa o processo de aproximação do aluno com o universo 
artístico, sob a forma de aprendizagem sistematizada. Nesta perspectiva, é INCORRETO afirmar que 

A. cabe ao professor, a partir dos conteúdos, instigar a memória, a percepção e as possíveis associações 
com a realidade/cotidiano do aluno. 

B. o trabalho do professor com os Anos Iniciais se torna mais significativo se houver a articulação do 
lúdico às atividades artísticas em sua prática pedagógica. 

C. a substituição das linguagens artísticas pela mera reprodução e consumo limita a expressividade do 
aluno. 

D. a  padronização  das  produções  artísticas  infantis,  cujos  emblemas  principais  na  escola  são  os 
desenhos de reprografia , ajuda as crianças na exploração do espaço, das cores e das formas. 

E. aprender arte envolve ação em distintos eixos de aprendizagem: fazer,  apreciar e refletir sobre a 
produção social e histórica da arte.

34. Os sons fazem parte de nosso cotidiano. Ouvir é perceber os sons que chegam aos nossos ouvidos. Um 
elemento estruturante do som é a ALTURA que pode ser definida como 

A. a propriedade do som por meio da qual podemos distinguir se ele é grave ou agudo.

B. o que permite distinguir a fonte sonora. 

C. a força do som. Caracterizado por fraco, médio ou muito forte. 

D. uma sucessão de sons que vão do mais suave ao mais forte, produzindo a sensação de algo que vai 
crescendo. 

E. o tempo em que o som permanece em nossos ouvidos. 

35. A figura humana tem sido representada, ao longo da História da Arte, das mais variadas formas, de 
acordo com as diferentes culturas e épocas. A respeito das características da escultura de cada época, analise 
as seguintes afirmações: 

I- Para os gregos, uma estátua que representasse um homem não deveria ser apenas semelhante a 
um homem, mas também um objeto belo em si mesmo. 

II- Uma das primeiras representações humanas em escultura na pré-história é a figura de mulher 
com seios volumosos, o ventre saltado e grandes nádegas. 

III-  A escultura  do  período  gótico  estava  associada  à  arquitetura.  Os  trabalhos  de  escultura 
enriqueciam,  artisticamente,  as  construções  e  documentavam,  na  pedra,  os  aspectos  da  vida 
humana .

Assinale a alternativa correta. 

A. Somente a afirmativa I está correta.

B. Somente a afirmativa II está correta.

C. Somente as afirmativas I e II estão corretas.



D. Somente as afirmativas II e III estão corretas.

E. As afirmativas I, II e III estão corretas. 

36. Foi na Grécia Antiga, durante a celebração dos festivais em homenagem ao deus Dionísio, que o teatro 
deixou de ser uma cerimônia religiosa e passou a representar peças teatrais. Nos dias de hoje, constituem 
elementos fundamentais do teatro:

A. Personagem, espaço cênico e público.

B. Personagem, texto e público.

C. Narrador, personagem e texto.

D. Diretor, personagem e espaço cênico.

E. Personagem, cenário e público.

37. A textura é uma qualidade da superfície. Assinale a alternativa correta.

A. Textura pode ser reconhecida somente em objetos táteis.

B. A textura visual e tátil pode ser produzida através da fotografia e da fotocópia.

C. A textura tátil é aquela que pode ser vista, sentida no olhar e observada. 

D. A textura pode ser reconhecida tanto pela visão, pelo tato ou graficamente.

E. A textura não tem a propriedade de criar sensações visuais, reproduzindo a aspereza dos objetos.

38.  Folclore  é  um  conjunto  de  tradições,  conhecimentos  ou  crenças  populares  caracterizadas  pelo 
anonimato, espontaneidade, aceitação coletiva e tradicionalidade. Sobre o folclore, assinale a alternativa 
correta.

A. É considerado fato folclórico, todo fato moderno e popular que tiver a aceitação coletiva em um curto 
espaço de tempo.

B. São danças folclóricas, o carnaval e a festa junina. 

C. Os acalantos são cantigas de ninar cheias de ternura. Ex: Boi-da-cara-preta. 

D. Lendas são histórias onde os animais eram os personagens. Por meio dos diálogos entre os bichos e 
das situações que os envolviam, procuravam transmitir sabedoria de caráter moral ao homem.

E. Parlenda é uma narrativa fantasiosa, transmitida pela tradição oral através dos tempos. De caráter 
fantástico e/ou fictício, combina fatos reais e históricos com fatos irreais.

39.  Um objeto,  criado  ou  explorado  para  produzir  sons  com  um fim  musical,  será  considerado  um 
instrumento musical Sobre a classificação dos instrumentos musicais, assinale a alternativa INCORRETA.

A. Aerofones: Ex: flauta , oboé, fagote, clarinete, tuba.

B. Idiofones: O som é gerado pelo próprio corpo em vibração.

C. Cordofones : o som é produzido pela vibração de uma ou várias cordas. 

D. Eletrofones: O som é produzido por circuitos eletrônicos: Ex: Sintetizador 

E. Membranofones: Ex: pratos, gongo, reco-reco, xilofone, castanholas.

40. As cores só existem, porque há luz. A luz natural do sol é branca e esta contém todas as outras cores. 
Existem três matizes primários ou elementares: amarelo,vermelho e azul. Cada um representa qualidades 
fundamentais. Sobre estas qualidades, assinale a alternativa INCORRETA.

A. O amarelo é a cor que se considera mais próxima da luz e do calor.

B. O vermelho é a mais ativa e emocional.



C. O azul é passível e suave. O amarelo e o vermelho tendem a expandir-se; o azul, a contrair-se. 

D. As cores quentes criam a ilusão de profundidade, enquanto que as cores frias a ilusão de diminuição 
do ambiente. 

E. O  vermelho,  um matiz  provocador,  é  abrandado  ao  misturar-se  com o  azul  e  intensificado  ao 
misturar-se com o amarelo 

41. Durante a Idade Média, a arte se manteve ligada à religião, numa sucessão de três estilos: Românico, 
Bizantino e Gótico. Sobre a arquitetura gótica é correto afirmar que 

A. os  arcos  românicos  permitiram a  construção de igrejas  adequadas  para  receber  as  multidões  em 
visitações. 

B. algumas catedrais góticas são obra de Oscar Niemeyer. 

C. as rosáceas são elementos arquitetônicos característicos do estilo gótico. 

D. as paredes destas catedrais são escuras e com altura modesta, criando um ar simples e severo. 

E. Hagia Sophia (que significa “sabedoria sagrada”) figura entre as maiores igrejas góticas do mundo. 

42.  Em diferentes  épocas,  é  observada,  nas  obras  de  arte,  a  presença  das  qualidades  plásticas  na  sua 
composição.  Sobre equilíbrio,  harmonia,  proporção,  unidade,  ritmo e movimento,  assinale a alternativa 
INCORRETA.

A. Os gregos e egípcios apreciavam a assimetria do corpo humano, não mostrando preocupação com o 
equilíbrio e a proporção das formas. 

B. Para superar a aparência de rigidez e imobilidade, o escultor grego procurou representar as figuras 
em movimento. 

C. Os vasos ou ânforas gregas são famosas pela beleza da forma e pela harmonia entre desenho, cores e 
espaço utilizado para a ornamentação. 

D. A característica mais evidente dos templos gregos é a simetria entre o pórtico da entrada e o dos 
fundos. 

E. Os gregos atribuíram aos deuses a forma humana. Ao servir de modelo, o corpo humano deveria 
apresentar proporções perfeitas que retratassem a dignidade dos deuses. 

43. A xilogravura, a litogravura, a gravura em metal e a serigrafia são consideradas gravuras. A gravura é 
um múltiplo de uma obra de arte,  reproduzida a partir de uma matriz.  Para confecção destas matrizes, 
assinale os materiais correspondentes: 

A. Acrílico, pedra, madeira e nylon. 

B. Pedra, borracha, metal e papelão. 

C. Cortiça, nylon, metal e madeira. 

D. Madeira, pedra, metal e nylon. 

E. Pedra, madeira, metal e acrílico. 

44. O Brasil é um país reconhecido por sua grande diversidade cultural. Muitas vezes a riqueza da dança e 
da música estão relacionadas em festas populares, folguedos ou danças dramáticas. Analisando este aspecto 
do folclore brasileiro, assinale a alternativa que NÃO é verdadeira. 

A. CARIMBÓ- Música e dança característica do Pará. Homens e mulheres dançam num grande círculo 
e depois fazem figurações ou giros com diferentes movimentos. 

B. BOI-DE-MAMÃO- Blocos de pessoas ligadas à crença religiosa de origem africana conhecida como 
Candomblé, que desfilam pelas ruas. 

C. BUMBA-MEU-BOI- Dança dramática popular cuja narrativa gira em torno das peripécias, morte e 



ressurreição de um boi, figura principal da dança. 

D. FREVO- A sombrinha é um adereço da dança, ajudando no movimento dos dançarinos. 

E. CAPOEIRA- De origem africana, é um misto de dança. jogo e luta muito popular na Bahia, com letra 
e ritmo repetitivos. 

45.  Um marco  importante  para  a  arte  brasileira  e  os  movimentos  nacionalistas  foi  a  Semana  de  Arte 
Moderna de 1922. 

I- Os artistas direcionaram seus trabalhos para a pesquisa e produção de obras a partir de modelos 
acadêmicos.

II- Valorizavam a expressão singular e rompiam com os modos de representação realistas.
 
III- Participaram do evento artistas como: Anita Malfatti, Monteiro Lobato, Oswald de Andrade, 
Heitor Villa-Lobos e Tarsila do Amaral.

IV-  O  modernismo  brasileiro  propunha  o  desenvolvimento  de  uma  arte  livre  das  limitações 
impostas pelo academicismo e da concepção tradicional do Belo.

Assinale a alternativa correta. 

A. Apenas a afirmação II está a correta. 

B. Apenas as afirmações II e III estão corretas. 

C. Apenas as afirmações II e IV estão corretas. 

D. Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas.

E. Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas. 

46. Segundo a artista e arte-educadora Fayga Ostrower, referindo-se à linguagem visual, os cinco elementos 
da composição plástica são:

A. Volume, textura, ritmo, intensidade e cor. 

B. Ponto, superfície, volume, equilíbrio e cor. 

C. Linha, superfície, volume, luz e cor. 

D. Textura, ponto, cor, volume e linha. 

E. Ritmo, superfície, volume, tempo e expressão. 

47. Sobre a arte Neoclássica e a Academia de Belas Artes no Brasil, é correto afirmar que 

A. os padrões estéticos neoclássicos foram introduzidos pela Missão Artística Portuguesa. 

B. o artista não deve imitar a realidade, mas tentar recriar a beleza ideal em suas obras, por meio da 
imitação dos clássicos que foram os que mais se aproximaram da perfeição criadora. 

C. o pintor Pedro Américo também atuou como escultor, deixando-nos a obra intitulada “Monumento às 
Bandeiras”, localizada no Parque do Ibirapuera, São Paulo(1936). 

D. de acordo com os padrões neoclássicos, a beleza perfeita é um conceito ideal e, portanto, somente 
existe na natureza. 

E. a pintura neoclássica teve, como principal característica, a expressão do artista através de traços e 
pinceladas descomprometidas. 

48. O Barroco é um movimento artístico com muita repercussão no Brasil. Qual das características a seguir 
NÃO lhe é própria? 



A. Foi  introduzido  no início do  séc.  XVII  pelos  missionários  católicos,  especialmente  jesuítas,  que 
trouxeram o novo estilo como instrumento de doutrinação cristã. 

B. Um dos elementos mais  característicos das  igrejas barrocas  são as  talhas feitas  em madeira  que 
depois recebem várias cores. 

C. No trabalho escultórico são comuns os motivos florais, as figuras de anjos, as linhas espirais e as 
formas que sugerem movimento. 

D. Antônio  Francisco  Lisboa,  Manuel  da  Costa  Ataíde,  Mestre  Valentim e  Frei  Jesuíno  de  Monte 
Carmelo são alguns dos maiores representantes deste movimento. 

E. Simplificação da forma, ocupação geométrica do espaço com imagens de caráter racional e estático. 

49.  Os  quadrinhos  brasileiros  tiveram  grandes  expoentes  e  bons  momentos.  Sobre  a  produção  dos 
quadrinhos no Brasil, analise as seguintes afirmações:

I- Mauricio de Souza criou, em 1950, a primeira revista em quadrinhos brasileira feita por um só 
autor: a Turma do Pererê. Os personagens dessa revista eram um pequeno índio e vários animais 
que compõem o universo folclórico brasileiro, tais como a onça, o jabuti, o tatu, entre outros.

II- A primeira revista brasileira de HQ chamava-se o Tico-Tico e surgiu em 1905. Seu personagem 
principal  chamava-se  Chiquinho.  Havia  poucas  páginas  com  quadrinhos.  O  resto  era  texto. 
Geralmente, curiosidades, fábulas e fatos sobre a história do Brasil.

III- O mineiro Henfil,  lançou a revista Fradim, com seus personagens Zeferino, Graúna, Bode 
Orelhano e os Fradinhos. 

Assinale a opção correta. 

A. A afirmativa I é correta.

B. As afirmativas II e III são corretas. 

C. A afirmativa I e III são corretas. 

D. A afirmativa I e II são corretas. 

E. A afirmativa I, II e III são corretas. 

50. No plano pictórico, a linha e a superfície são elementos de seu contexto, mas o volume ultrapassa a 
bidimensionalidade desse plano e é considerado elemento mais dinâmico. Sobre linha, superfície e volume 
assinale a alternativa INCORRETA.

A. Em uma superfície plana conseguiremos dar a profundidade, utilizando as linhas diagonais criando a 
sensação do volume. 

B. A representação da dimensão em formatos visuais bidimensionais também depende da ilusão, mas o 
principal artifício para simulá-la é o uso da perspectiva. 

C. Quanto à direção, as linhas podem ser convergentes, divergentes e paralelas. 

D. Não é possível criar uma composição plástica apenas com o elemento plástico linha. 

E. Como elemento plástico, a linha existe desde a Pré-História quando o homem fez suas primeiras 
gravações nas rochas. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (1018)
31. Segundo a Lei 10.793, de 1º de dezembro de 2003 que alterou o parágrafo 3o do Art.26 da LDB (Lei 
9.394/96):  

A. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação 



básica,  ajustando-se  às faixas etárias e às  condições  da população escolar,  sendo facultativa nos 
cursos noturnos.

B. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da 
educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa 
nos cursos noturnos.

C. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da 
educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: I- que cumpra jornada de trabalho igual ou 
superior a 6 horas; II – Maior de 30 anos de idade; III – que estiver prestando serviço militar ou que, 
em situação similar, e estiver obrigado a prática da Educação Física; IV – amparado pelo decreto lei 
1.044 de 21 de outubro de 1969; V – Que tenha prole.

D. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação 
básica,  ajustando-se  às faixas etárias e às  condições  da população escolar,  sendo facultativa nos 
cursos noturnos e  aos alunos que estiverem prestando serviço militar. 

E. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação 
básica,  ajustando-se  às faixas etárias e às  condições  da população escolar,  sendo facultativa nos 
cursos noturnos e ao aluno: I- que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas; II – Maior 
de 30 anos de idade; III – que estiver prestando serviço militar ou que, em situação similar, e estiver 
obrigado a prática da Educação Física; IV – amparado pelo decreto lei 1.044 de 21 de outubro de 
1969; V – Que tenha prole.

32. Os Parâmetros Curriculares Nacionais conceituam a Educação Física como: 

A Cultura corporal.

B Esportes.

C Educação motora.

D Psicomotricidade.

E. Cinesiologia. 

33. Na elaboração do Planejamento anual de Educação Física, para os anos iniciais do Ensino Fundamental, 
recomenda-se preferencialmente: 

A. Aproveitar o planejamento do ano anterior já que as crianças possuem as mesmas características.

B. Elaborar o Planejamento antes de iniciar as aulas pois a Escola solicita com antecedência.

C. Realizar um diagnóstico em cada turma logo após o início das aulas para subsidiar a elaboração do 
Planejamento.

D. Copiar Planejamentos prontos existentes na Literatura.

E. Elaborar o mesmo Planejamento para todas as turmas.

34. São objetivos das aulas de Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental

A. melhorar o desempenho nas habilidades motoras para formação de atletas.

B. vivenciar  atividades  motoras  diversificadas;  adotar  atitudes  cooperativas  e  solidárias;  conhecer, 
valorizar, apreciar e desfrutar de algumas das diferentes manifestações da cultura corporal.

C. ensinar gestos técnicos das modalidades esportivas.

D. estimular  a  competição  para  preparar  a  criança  para  viver  em sociedade  aprendendo a  perder  e 
ganhar.

E. vivenciar somente atividades recreativas.

35.  Nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCNs)  para  o  Ensino  Fundamental  –  1º  e  2º  ciclos,  são 
considerados conteúdos da Educação Física:



A. Jogos, Esportes, Ginástica, Dança e Lutas.

B. Esquema corporal, lateralidade, estruturação espaço-temporal.

C. Jogos e exercícios.

D. Habilidades motoras fundamentais.

E. Conhecimento sobre o corpo; atividades rítmicas e expressivas; jogos, ginástica e lutas.

36.  Qual  das  abordagens  pedagógicas  da  Educação  Física  trabalha  com  os  temas  esquema  corporal, 
lateralidade e estruturação espaço-temporal?

A Desenvolvimentista.

B Crítico-superadora.

C Educação Psicomotora.

D Construtivista-interacionista.

E Jogos Cooperativos.

37.  Quanto  as  metodologias  de  ensino  indicadas  para  serem  utilizadas  nos  anos  iniciais  do  Ensino 
Fundamental, a recomendação é:

A. O  docente  deve  elaborar  situações  de  ensino  onde  os  alunos  possam  participar  efetivamente, 
sugerindo,  criando,  refletindo,  criticando,  usando  a  reflexão-ação-reflexão  como  estratégia 
pedagógica.

B. O docente deve deixar para as crianças todas as decisões do processo de ensino-aprendizagem.

C. O docente deve dirigir todas as ações de ensino-aprendizagem, pois as crianças não são capazes de 
tomar decisões e saber o que é bom para elas.

D. O docente deve interferir o menos possível no processo ensino-aprendizagem, tendo em vista que as 
aulas tem caráter recreativo.

E. Nenhuma das alternativas anteriores.

38. Mosston organizou um spectrum dos estilos de ensino. O estilo onde o docente deve realizar perguntas, 
dar dicas, pistas ou indícios para que o aluno possa descobrir soluções para os problemas de movimento é:

A Descoberta dirigida (guiada).

B Divergente (Resolução de Problemas).

C Inclusão.

D Recíproco.

E Auto-Ensino.

39.  Quais  os  estilos  de  ensino que proporcionam a descoberta  e  a  produção  do desconhecido  para  as 
crianças e estimulam operações cognitivas como criar, extrapolar, refletir e solucionar problemas.

A Inclusão, divergente, autoverificação.

B Prático, autoverificação e descoberta guiada.

C Comando e auto-ensino.

D Divergente, prático e recíproco.

E Descoberta guiada e divergente.

40. O pensamento operacional concreto, conforme Piaget, compreende as seguintes idades:



A. 0 aos 02 anos.

B. 02 aos 06 anos.

C. 06 aos 12 anos.

D. Acima de 12 anos.

E. Nenhuma das alternativas anteriores.

41. No pensamento operacional concreto, a criança apresenta os seguintes aspectos:

A. Egocentrismo; falta de reversibilidade do pensamento; pensamento dedutivo.

B. Pensamento dedutivo; reversibilidade do pensamento; raciocínio primitivo.

C. Pensamento formal igual a um adulto.

D. Reversibilidade do pensamento; raciocínio indutivo, é capaz de entender operações matemáticas e 
ordenação serial.

E. Nenhuma das respostas anteriores.

42.  Quanto  ao  desenvolvimento  afetivo-social  da  criança,  relacionados  as  aulas  de  Educação  Física, 
podemos afirmar que 

A. As  crianças  da  Educação  Infantil  e  do  1o  ano  necessitam de  material  individual,  devido  a  sua 
característica egocêntrica.

B. As crianças do 4o e 5o ano só conseguem participar de atividades com materiais desde que cada uma 
tenha o seu.

C. As crianças de 1o e 2o ano tem condições de brincar em grandes grupos utilizando poucos materiais.

D. As crianças de 4o e 5o ano não estão preparadas para realizar atividades em grupo.

E. As crianças do 1o ao 5o ano apresentam as mesmas características afetivo-sociais.

43. Fisiologicamente, quanto ao gasto energético, a criança está naturalmente preparada para participar de 
atividades 

A. aeróbias e anaeróbias láticas.

B. anaeróbias láticas e aláticas.

C. somente aeróbias.

D. aeróbias e anaeróbias aláticas.

E. somente anaeróbias.

44. Numa atividade intensa como corrida veloz e pular corda, para crianças, recomenda-se que tenha como 
duração: 

A. 20 a 30 segundos.

B. 10 minutos.

C. 05 minutos.

D. 02 minutos

E. Não há limite de tempo para essas idades.

45. Um jogo complexo com muitas regras é indicado para quais séries/anos:

A. Educação infantil. 

B. 1o e 2o anos.



C. 2o e 3o anos.

D. 4o e 5o anos.

E. Da Educação Infantil ao 5º ano.

46. Levando em consideração o desenvolvimento motor das crianças, qual das atividades abaixo é mais 
adequada para uma  turma de 1o ano (5,6 anos)?

A. Vivência de habilidades motoras especializadas.

B. Vivência e diversificação das habilidades motoras fundamentais.

C. Combinação de habilidades motoras complexas.

D. Refinamento das habilidades motoras.

E. Nenhuma das respostas anteriores.

47. Uma criança que se encontra no estágio maduro das habilidades motoras fundamentais, apresenta as 
seguintes características:

A. Ritmo e coordenação deficientes.

B. Aprimoramento  dos  elementos  temporais  e  espaciais  do  movimento,  porém  ainda  restritos  e 
exagerados.

C. Movimento bem coordenado,  mecanicamente correto e eficiente.

D. Movimentos inábeis e sem fluidez.

E. Nenhuma das respostas da anteriores.

48. Quanto ao movimento fundamental da corrida é correto afirmar que 

A. no estágio inicial acontece o aumento da extensão da passada, do balanço do braço e da velocidade.

B. no estágio maduro acontece a máxima extensão da passada e de sua velocidade,  extensão completa 
da perna de apoio e fase de vôo definida.

C. no estágio maduro há o aumento da oscilação do braço, fase de vôo limitada e base de apoio larga.

D. o estágio elementar apresenta a fase de vôo definida, extensão incompleta da perna de apoio e passos 
largos, irregulares e rígidos. 

E. no estágio inicial acontece a máxima extensão da passada e de sua velocidade,  extensão completa da 
perna de apoio e fase de vôo definida.

49. Qual das sequências de atividades, abaixo relacionadas, são mais adequadas para o Ensino da Educação 
Física de 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano, respectivamente?

A. Grandes jogos e combinação de habilidades motoras fundamentais; brincadeiras de pegar e pequenos 
jogos;  atividades  individuais  com os  aparelhos  corda,  arco  e  bola  e  jogos  coletivos  com regras 
simples; grandes jogos e jogos pré-desportivos; atividades individuais de andar, correr, saltar, rolar.

B. Atividades  individuais  de  andar,  correr,  saltar,  rolar;  grandes  jogos  e  jogos  pré-desportivos; 
brincadeiras de pegar e pequenos jogos; atividades individuais com os aparelhos corda, arco e bola e 
jogos  coletivos  com  regras  simples;  grandes  jogos  e  combinação  de  habilidades  motoras 
fundamentais.

C. Atividades individuais com os aparelhos corda, arco e bola e jogos coletivos com regras simples; 
grandes jogos e combinação de habilidades motoras fundamentais; atividades individuais de andar, 
correr, saltar, rolar; brincadeiras de pegar e pequenos jogos; grandes jogos e jogos pré-desportivos.

D. Atividades  individuais  de  andar,  correr,  saltar,  rolar;  brincadeiras  de  pegar  e  pequenos  jogos; 
atividades individuais com os aparelhos corda, arco e bola e jogos coletivos com regras simples; 
grandes  jogos  e  combinação  de  habilidades  motoras  fundamentais;  grandes  jogos  e  jogos  pré-



desportivos.

E. Nenhuma das respostas anteriores.

50. Sobre a avaliação em Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental, recomenda-se que

A. seja somente motora, pois a Educação Física preocupa-se somente com este aspecto.

B. nessas idades não existe necessidade de acompanhamento, porque é difícil de verificar a evolução 
das crianças, já que fatores ambientais e maturacionais interferem.

C. seja realizado o acompanhamento da avaliação motora e cognitiva.

D. não seja feita nenhuma avaliação.

E. seja realizado o acompanhamento da evolução afetivo-social, motora e cognitiva. 

PSICÓLOGO (1019)
31. Não será considerada função do psicólogo, segundo estabelecido pelo Decreto 53.464 (Brasil, 1964), 
utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de

A. ensinar as cadeiras ou disciplinas de Psicologia e Filosofia nos vários níveis de ensino, observadas as 
demais exigências de legislação em vigor.

B. diagnóstico psicológico.

C. orientação e seleção profissional.

D. solução de problemas de ajustamento.

E. realizar perícias e emitir pareceres sobre a matéria de Psicologia.

32. Consta como Princípio Fundamental norteador da profissão de psicólogo, segundo o Código de Ética 
Profissional do Psicólogo:

A. O psicólogo dedicar-se-á a jornadas de trabalho pré-estabelecidas em contrato de trabalho. 

B. O psicólogo trabalhará sob a modalidade de voluntariado, sempre que possível, tendo em vista a 
responsabilidade social que deverá nortear sua atuação profissional.

C. O psicólogo  se  posicionará  com tolerância  ante  as  relações  de  poder  que  venha  vivenciar  nos 
contextos em que atua, não sendo sua atribuição contestar ou esboçar crítica relativa às mesmas.

D. O psicólogo realizará um trabalho pautado na crítica e no compromisso com interesses próprios.

E. O  psicólogo  zelará  para  que  o  exercício  profissional  seja  efetuado  com  dignidade,  rejeitando 
situações em que a Psicologia esteja sendo aviltada.

33. Segundo proposto pelo Código de Ética Profissional do Psicólogo, constitui Dever Fundamental do 
psicólogo:

A. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a 
qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. 

B. Informar,  a  quem  de  direito,  os  resultados  decorrentes  da  prestação  de  serviços  psicológicos, 
transmitindo somente  o que for  necessário  para  a  tomada de decisões  que afetem o usuário ou 
beneficiário.

C. Ser condescendente com erros praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais.

D. Assumir responsabilidades profissionais por toda e qualquer atividade que venha a ser designada por 
figura de autoridade a que esteja subordinado.



E. Zelar para que a comercialização e a divulgação do material privativo do psicólogo ocorram de 
forma a favorecer-lhe acesso à lucratividade.

34.  Dentre  os  recursos  disponíveis  para  a  realização  do  trabalho  do  psicólogo  clínico,  figura  o 
psicodiagnóstico. Com relação aos aspectos que o caracterizam, em sua perspectiva tradicional, podemos 
afirmar tratar-se de

A. processo científico,  limitado no tempo, que utiliza técnicas e testes psicológicos (input),  a nível 
individual ou não e que prevê a comunicação dos resultados obtidos (output).

B. processo científico que,  embora constante da prática cotidiana dos psicólogos, advém da prática 
médica, área do conhecimento a quem se atribui o seu domínio.

C. processo científico que desconsidera variáveis como previsibilidade de tempo para a sua realização 
ou utilização de qualquer técnica ou teste psicológico, sendo os dados colhidos de conhecimento e 
uso exclusivo do psicólogo.

D. processo  científico,  sem  tempo  definido  para  a  sua  conclusão,  que  utiliza  técnicas  e  testes 
psicológicos (input), a nível individual e que prevê a ocasional comunicação dos resultados obtidos 
(output).

E. processo científico, limitado no tempo e que prevê a utilização de técnicas e testes psicológicos 
unicamente junto a grupos.

35.  O  psicólogo  é  requisitado,  pelo  coordenador  pedagógico  de  uma  escola,  a  realizar  a  avaliação 
psicológica  de  uma  criança,  aluno  do  estabelecimento,  sendo-lhe  sugerido  um único  objetivo  para  o 
processo de avaliação, qual seja o de obter dados relativos ao potencial intelectual do escolar, de modo a 
compreender o baixo rendimento apresentado pelo mesmo nas tarefas escolares. Diante do exposto, tendo 
realizada  a  avaliação  intelectual,  estará  o  psicólogo  fazendo  a  devolução  dos  resultados  da  referida 
avaliação, adotando como critérios para a sua estruturação, a produção de um documento com texto sucinto 
e rigorosamente focalizado na demanda específica, sugerida pelo profissional de educação, com vistas a 
responder de forma objetiva ao seu questionamento. A este informe psicodiagnóstico denomina-se 

A. Parecer.

B. Laudo.

C. Entrevista de devolução.

D. Encaminhamento.

E. Relatório técnico.

36. Estando o psicólogo comprometido com a realização de um processo psicodiagnóstico, com relação à 
utilização de uma bateria de testes subsidiários à busca de informações clínicas, segundo o sugerido por 
Jurema Alcides Cunha, é INCORRETO afirmar que

A. Poderá recorrer a baterias padronizadas ou não padronizadas, sendo o segundo tipo com o intuito de 
a sua autonomia quanto à definição do número de testes e técnicas a ser ministrado e à sequência de 
sua aplicação, podendo este número, eventualmente, ser modificado para mais ou para menos.

B. No que concerne aos testes ou técnicas utilizados, poderão ser psicométricos ou projetivos.

C. Deverá atentar para fatores como tempo de administração das técnicas de avaliação, seu grau de 
dificuldade, a possível mobilização de ansiedade no examinando, em sua relação com determinado 
instrumento, bem como características do paciente individual. 

D. Em se tratando de paciente adulto, deverá iniciar sempre a aplicação da bateria com uma técnica 
gráfica,  com  o  intuito  de  relativizar,  junto  ao  examinando,  o  rigor  científico  do  processo  de 
avaliação.

E. Não deverá interromper no transcurso do processo diagnóstico, em hipótese alguma, a aplicação de 
técnicas projetivas.



37. Em se tratando das características da entrevista psicológica, pode-se admitir as apresentadas a seguir, 
EXCETO

A. encontro face a face entre indivíduos para uma conferência formal, num determinado tempo. 

B. não aplicação da maioria das regras sociais ditadas pela etiqueta.

C. interlocução unidirecional, centrada em uma das pessoas envolvidas.

D. relacionamento de caráter profissional e não íntimo.

E. fatores  como  tempo,  lugar  e  a  frequência  do  contato  são  de  escolha  e  determinação  do 
psicoterapeuta.

38. Uma pessoa adulta busca o psicólogo para dar início a um processo psicocoterapêutico. Indagado sobre 
a forma como realiza o seu trabalho, o profissional esclarece atuar com base em uma abordagem clínica 
ricamente  fundamentada por  teorias  filosóficas,  dentre  essas  o  existencialismo e  a fenomenologia,  que 
influenciam de forma determinante  a sua postura  no contexto da relação terapêutica,  bem como a  sua 
compreensão acerca do processo vivenciado pelo indivíduo. Afirma conceber o Homem como um Todo, 
convidando-o a um exercício de auto-percepção da vivência presente e imediata, aqui e agora, tendo como 
propósito o de favorecer-lhe o desenvolvimento do que denomina como  continuum de consciência. Com 
relação a este último detalhe, apresenta-o como fator determinante no seu crescimento psicológico, haja 
vista  a  possibilidade de auxiliar  este  indivíduo a  perceber  como interrompe e  evita  seus  processos  de 
conscientização, tal dinâmica potencialmente indicadora de adoecimento.
Ao descrever sua modalidade de atuação clínica, o psicólogo está se referindo a um trabalho subsidiado 
pelos pressupostos teórico-técnicos 

A. da Psicanálise.

B. do Psicodrama.

C. da Gestalt-terapia.

D. da Abordagem Centrada na Pessoa.

E. da Psicologia Analítica.

39. Um dos importantes campos de estudos e pesquisas da Psicologia Científica, na atualidade, é o da 
Psicologia do Desenvolvimento. Sobre este é correto afirmar que

A. envolve o estudo de variáveis afetivas, cognitivas, sociais e biológicas em todo o ciclo da vida.

B. trata-se de uma área autônoma da Psicologia e que, neste sentido, não favorece ao estabelecimento 
de interface com outras áreas do conhecimento.

C. estuda o comportamento dos participantes  do trânsito,  entendendo-se por  trânsito o  conjunto de 
deslocamentos dentro de um sistema regulamentado.

D. dedica-se  ao  estudo  do  comportamento  do  homem  no  contexto  organizacional,  analisando  as 
atividades intrínsecas ao trabalho desenvolvido na organização para subsidiar o desenvolvimento de 
suas operações.

E. busca a  compreensão do comportamento do homem em sua relação com o contexto da prática 
esportiva, favorecendo a assegurar-lhe realização pessoal e melhoria do desempenho.

40. Preocupa a incidência de distúrbios mentais entre idosos. No que respeita à presença de ansiedade, por 
exemplo,  poderá ser  revelada sob a forma de sintomas como insônia,  tensão,  angústia,  irritabilidade e 
dificuldade  de  concentração,  entre  outros.  Com relação  ao  estudo  da  Psicologia  do  Envelhecimento, 
podemos conceber como INCORRETO o fato de 

A. envelhecer tratar-se de um acontecimento natural que compõe o desenvolvimento normal e integral 
de qualquer pessoa, sendo produto de um processo dinâmico de uma vida na qual o indivíduo se 
modifica incessantemente.

B. relações  sociais,  nessa  fase,  serem  permeadas  mais  intensamente  por  influências  de  fatores 



psicológicos, físicos e da saúde mental, o que poderá ser seriamente prejudicado à medica em que o 
indivíduo se veja acometido por dificuldades de memória, o que tende a repercutir negativamente no 
relacionamento com familiares.

C. admitir-se  uma  diferenciação  entre  o  envelhecimento  fisiológico,  que  ocorre  em razão  da  idade 
cronológica, e o patológico, que pode afetar pessoas não idosas, por depender principalmente de 
como a pessoa lida com a realidade e seu mundo.

D. preconizar-se que envelhecimento se inicia com o advento da aposentadoria, visto que muitas células 
envelhecem, morrem e são substituídas a partir deste momento.

E. prever-se uma tendência entre idosos de virem a se desligar de obrigações e de papéis sociais  e 
profissionais, alguns preservando uma postura mais ativa, com redirecionamento de seus interesses 
para atividades físicas e de lazer.

41. Em se tratando de Psicologia Social, temos em Silvia Tatiana Maurer Lane um nome expressivo do seu 
desenvolvimento,  no contexto brasileiro.  Com relação a esta importante protagonista da história deste 
campo de estudos da Psicologia no Brasil, é INCORRETO afirmar que

A. figura como responsável pelo desenvolvimento da perspectiva sócio-histórica na Psicologia Social.

B. constitui-se  num importante  expoente  da  Psicologia  Social  Científica  no  Brasil,  desenvolvendo 
pesquisas teóricas, centradas em problemas e de réplica, entre outras.

C. guiou-se,  em sua  produção científica,  pelo princípio  de que o conhecimento produzido deveria 
sempre ser útil para a transformação da realidade na direção da criação de condições dignas de vida 
para todos sendo, conhecimento e profissão, colocados a serviço da transformação social. 

D. reconhecia a pessoa como síntese do particular e do universal, afirmando que sua individualidade se 
constitui na relação objetiva com o seu meio físico, geográfico, histórico e social.

E. concebe  indivíduo  e  sociedade  como  inseparáveis,  afirmando  ser  necessário,  para  conhecer 
cientificamente  o  ser  humano,  considerá-lo  dentro  de  um  contexto  histórico,  inserido  em  um 
processo constante de subjetivação/objetivação.

42. Reflita sobre o proposto no texto a seguir, que instiga a responsabilidade do psicólogo com relação à 
necessidade de compartilhar os conhecimentos produzidos no campo da Psicologia:

“Em 1969, George Miller, presidente da  American Psyhchological Association, em seu discurso de posse 
dirigido aos companheiros, afirmou que eles deveriam divulgar a Psicologia para o público em geral. Miller 
argumentou que, ao contrário de outras ciências, a importância da Psicologia não está ligada à elaboração de 
produtos tecnológicos para utilização imediata, tais como carros e televisão, mas sim à sua capacidade única 
de fornecer idéias  novas sobre  a  natureza e as  possibilidades humanas [...]  Miller  considera  que se as 
pessoas usam a Química para cozinhar e a Engenharia para dirigir  um carro, poderiam também usar a 
Psicologia para lidar com os outros [...] Porém, ao divulgar a Psicologia, os psicólogos não devem se deixar 
seduzir pelas explanações e pela teorização. Devem fornecer às pessoas algo que possam usar, algo que lhes 
permita sentir-se mais eficientes em sua vida diária, quer encorajando a curiosidade intelectual das crianças, 
quer apreciando os feitos dos seus seguidores. Acima de tudo, é sumamente importante que tratem dos 
problemas que as pessoas dizem possuir, e não daqueles que outros especialista julgam ser importantes para 
elas.”

(STATT, D. Introdução à Psicologia. Ed. Harbra, 1978. P.203)

Tomando por base o material oferecido no texto anterior e na condição de psicólogo(a) contextualizado(a) 
no séc. XXI, é correto afirmar que a Psicologia constitui-se em

A. conhecimento única e exclusivamente científico, de uso restrito do psicólogo e, neste sentido, não 
admitido como recurso útil para outros profissionais e para o público em geral.

B. conhecimento única e exclusivamente científico, a ser compartilhado pelo psicólogo somente com 
profissionais de outras áreas do conhecimento científico.

C. conhecimento científico, podendo alguns dos seus pressupostos serem apropriados pelas pessoas em 



geral, sob a forma de conhecimento de senso comum, para que deste venham dispor ingenuamente, 
de modo a facilitar a relação com situações do dia-a-dia.

D. conhecimento científico, passível de ser apropriado por profissionais cujo domínio remete a outras 
áreas do saber científico, bem como pelas pessoas em geral, sob a forma de conhecimento de senso 
comum, para que deste venham dispor ingenuamente, de modo a facilitar a relação com situações do 
dia-a-dia. 

E. conhecimento originário da sabedoria popular, com o intuito de instrumentalizar toda e qualquer 
pessoa, no sentido de favorecer-lhe a melhoria da vivência social.

43. Com relação ao conceito de interdisciplinaridade e sua relação com o trabalho em saúde, concebe-se 
como correto:

A. Vem favorecer um olhar fragmentário sobre o fazer em saúde pública, com o intuito de fomentar a 
produção de práticas pautadas no poder instituído a cada especialista, seja ele psicólogo, médico, 
enfermeiro, entre outros.

B. Permite que se visualize a possibilidade de construção de práticas em saúde que venham constituir-
se a partir da análise integrada acerca da complexidade do mundo e da cultura, realidade que se 
impõe como importante influência sobre o viver humano. Convida a que a compreensão de qualquer 
fenômeno  social  leve  em  consideração  as  informações  relativas  a  todas  as  dimensões  que 
componham esta realidade.

C. Pode ser reconhecida como subsidiária de práticas em saúde pública que elencam como prioritária a 
atuação curativa, operacionalizada em torno do processo de trabalho referente ao profissional da 
área médica.

D. Permite a que se perceba, na pessoa envolvida num projeto interdisciplinar, traços de personalidade, 
tais como: tendência a impor-se com autoridade nas relações sociais, predisposição para centralizar 
o processo de tomada de decisão e habilidade para delegar tarefas, entre outros.

E. Refere a necessidade de conceber, como parte importante do trabalho realizado pelas equipes de 
saúde,  uma  disponibilidade  para  execução  de  condutas  orientadas  por  uma  normatização 
disciplinadora pré-estabelecida.

44. Concebe-se, como marco indicativo da regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil, a aprovação 
da Lei nº 4.119 em 27 de agosto de 1962. A Psicologia Científica, contando atualmente com 47 anos de 
existência  no  Brasil  e  em pleno  processo  de  desenvolvimento,  encontra  nas  resoluções  emitidas  pelo 
Conselho  Federal  de  Psicologia  (CFP)  uma  importante  normatização  para  o  trabalho  do  psicólogo 
brasileiro.  Uma,  de  especial  relevância,  dada  a  sua  influência  direta  na  prática  cotidiana  de  todos  os 
psicólogos,  dispõe sobre  a obrigatoriedade do registro  documental  decorrente da prestação de serviços 
psicológicos. Tal deliberação corresponde à

A. Resolução 01/2009.

B. Resolução 018/2008.

C. Resolução 003/2008.

D. Resolução 002/2006.

E. Resolução 017/2005.

45. Com relação à teoria psicanalítica de Sigmund Freud, pode-se afirmar como correto

A. o fato de ter identificado, dentre os elementos constituintes do aparelhe psíquico, a instância que 
denominou por Id, um reservatório de energia sexual e que, sendo inconsciente, opera de acordo com 
o processo secundário.

B. a  presença  do  Superego que,  resultante  do  contato  do  indivíduo  com  a  realidade  cultural, 
especialmente aquela proposta na relação com os pais, vem impor-se como supressor de qualquer 
atividade desagradável, à semelhança do operado por agentes externos, em momento anterior.



C. a capacidade de o  Ego vincular  a libido às representações psíquicas de objetos externos, ao que 
denominou insight.

D. Identificar-se  na  livre  associação  um  método  eficaz  para  promover  a  superação  de  eventual 
resistência,  ou seja,  eventual  dificuldade de o indivíduo recordar conteúdos desagradáveis e,  por 
consequência, recalcados.

E. o fato de sugerir a concepção de espontaneidade (resposta nova a uma situação nova ou resposta 
nova a uma situação antiga ou circundante) como importante indicar de saúde no indivíduo.

46. O universo das psicoterapias de grupo remete à construção de estratégias clínicas a partir de campos já 
consagrados na Psicologia, tais como a psicanálise, o psicodrama e a gestalt-terapia, entre outros. Em se 
tratando do trabalho com grupos no contexto da psicanálise, identifica-se como INCORRETO

A. o pioneirismo de Foulkes, pela constituição do que veio denominar como  grupanálise, através da 
qual demonstra sua preocupação com a descrição de peculiaridades de uma abordagem grupal, além 
de estruturar uma fronteira desta com a análise individual.

B. a contribuição de Slavson, por demarcar a presença de elementos da psicanálise nos grupos, tais 
como a transferência e a interpretação de conteúdos latentes, entre outros.

C. com relação à teorização de Bion, a identificação do suposto básico de dependência, que remete há 
um  movimento  de  evitamento  das  situações  ansiogênicas,  bem  como  do  enfrentamento  ou 
afastamento das lideranças emergentes no grupo.

D. a presença de Wilfred Bion,  a partir  de seu conceito de “supostos básicos”,  que refere a certos 
estados mentais compartilhados pelos membros do grupo e que se opõem ao cumprimento da tarefa 
designada.

E. as contribuições de nomes como Grinberg, Rodrigué e Langer, por sua elaboração de um modelo 
clínico de abordagem grupal.

47. Uma das valiosas contribuições do psicólogo no campo da saúde, remete àquela direcionada para a 
assistência de pessoas acometidas por doenças crônicas, seus familiares e cuidadores, tendo em vista as 
relações  emocionais  que  porventura  venham apresentar  diante  da  revelação  do  diagnóstico.  Sobre  tal 
fenômeno é INCORRETO afirmar que 

A. as pessoas em geral costumam apresentar as mesmas reações emocionais,  à medida em que são 
confrontadas  com um diagnóstico  de  doença  crônica,  independentemente  de  idade,  nível  sócio-
econômico e qualidade de vínculos familiares.

B. pessoas tendem a reagir de forma diversa ao adoecimento, sendo algumas suscetíveis de desenvolver 
processo de superação da consciência de adoecimento.

C. dentre as reações emocionais perceptíveis em pessoas acometidas de enfermidade crônica, poderá 
ser observada tendência à regressão, passividade e dependência, entre outras.

D. um fator a ser considerado é a extensão com que o adoecimento venha a afetar a vida do indivíduo, 
devendo a doença ser observada em sua intensidade, grau de limitação que imponha à pessoa e 
prováveis repercussões na psicodinâmica familiar.

E. poderá ser observada labilidade de emoções na pessoa portadora de uma enfermidade crônica, isto 
relacionado à sua percepção de exposição à ameaça de desvalorização e destruição.

48.  Em se  tratando da adesão ao tratamento por pessoas  com doenças crônicas,  faz-se fundamental  a 
presença  do  psicólogo.  Quanto  ao  posicionamento  deste  profissional  na  assistência  à  enfermidade 
apresentada por criança, será INCORRETO afirmar que

A. sua  atenção  deverá  voltar-se  para  a  importância  de  figuras  relevantes  do  contexto  familiar,  em 
especial o cuidador que, via de regra, se revela na figura materna.

B. deverá  estabelecer  uma  relação  direta  entre  problemas  de  adesão  ao  tratamento  e  eventuais 
dificuldades de relacionamento existentes no ambiente  familiar,  este passível  de  ser  afetado por 



consequência das mudanças exigidas pelos cuidados à criança doente.

C. faz-se fundamental atentar para outras influências importantes na adesão da criança ao tratamento, 
como por exemplo seus amigos próximos.

D. o psicólogo deverá  observar  atentamente  situações  que  remetam a  atraso  na busca de cuidados 
médicos e a falta de adesão ao tratamento, haja vista a repercussão provável de tais condições sob a 
forma de atraso no desenvolvimento da criança. 

E. desde que atuando em equipe de saúde, deverá ser conhecedor de conteúdos que venham favorecer 
sua intervenção psicológica junto à criança, seus familiares e seu cuidador, não lhe sendo exigido 
conhecimento  específico  em  relação  à  doença  em  questão  (etiologia,  principais  sintomas  e 
prognóstico  provável,  por  exemplo),  tendo  em  vista  que  informes  relativos  à  patologia  são 
responsabilidade do profissional médico.

49. Far-se-á relevante, ao psicólogo que desenvolve suas atividades num contexto de saúde pública, atentar-
se para fenômenos de natureza institucional que perventura possam estar influenciando o seu trabalho, seja 
no  sentido  de  favorecer  acesso  a  bons  resultados  ou  no  de  representar  obstáculo  à  sua  mobilidade 
profissional, com risco de vir a implicar em prejuízos à sua atuação. Para tanto, convida-se-lhe a explorar o 
universo da Psicologia Institucional. Com relação a este campo da Psicologia, tal como sistematizado por 
José Bleger, é correto afirmar que

A. propõe uma atuação que, nascida de uma articulação teórica entre a psicanálise e o materialismo 
dialético,  deverá  ser  dinamizada  nos  limites  do  consultório,  tal  como  preconizado  na  tradição 
psicanalítica. 

B. desenvolve sua produção a partir do conceito de Psico-higiene, o que apresenta como um trabalho 
psicológico  a  ser  realizado junto  a  grupos  ou  comunidades,  nas  situações  comuns  da  vida  das 
pessoas, promovendo o bem-estar. Além disso, não se ocupa da doença ou de sua profilaxia ou a de 
estratégias de cura ou de recuperação.

C. parte da psicoterapia individual num dado contexto, tal como preconizada nos moldes psicanalíticos, 
para  a  recuperação  da  dimensão  institucional  e  política,  além  do  fato  de  empregar  o  termos 
“Psicologia Institucional” para designar a prática do psicólogo em instituições.

D. utiliza-se de pressupostos das Ciências Naturais para conceber suas idéias, sendo-lhe fundamental a 
objetividade da observação dos fenômenos institucionais, bem como a necessidade  de o psicólogo 
vir a realizar um registro fiel de suas observações, excluindo quaisquer impressões do observador e 
desconsiderando eventual interferência que o mesmo possa provocar no campo observado.

E. ainda que reconhecendo o papel do psicólogo no interior dos consultórios, estabelece para o mesmo 
uma função social sempre traçada com uma intervenção investigadora.

50. A saúde dos trabalhadores tem existido como temática de alta relevância no âmbito da saúde pública, 
constituindo-se em competência do Sistema Único de Saúde (SUS) desde a sua instituição na Constituição 
do Brasil  (1988), estando prevista no art.  200 da Carta Magna.  Dentro os teóricos importantes para o 
trabalho do psicólogo,  na  abordagem do sofrimento psíquico dos  trabalhadores,  destaca-se  Christophe 
Dejours. Com relação a este estudioso, é correto afirmar-se que 

A. figura  como  expoente  da  Psicologia  Organizacional,  tendo  seus  interesses  focados  no 
estabelecimento de sistematização de tarefas como seleção de pessoal e avaliação de desempenho, 
entre outras.

B. evidencia-se o seu interesse pelo compromisso do psicólogo com a produtividade empresarial,  a 
partir do que recomenda ações voltadas à recuperação da saúde dos trabalhadores.

C. é reconhecido pelo fato de ter desenvolvido os pressupostos da Medicina do Trabalho, estruturando 
uma ação em prol da saúde do trabalhador fundamentada na detecção e controle de riscos aos quais 
venha a ser exposto na prática do trabalho.

D. encontra destaque por sua teorização da Psicodinâmica do Trabalho, sustentando a tese de que os 
trabalhadores,  uma vez submetidos  a  pressões  e  exigências  organizacionais,  tendem a estruturar 



sistemas defensivos, fundamentalmente coletivos, capazes de protegê-los dos efeitos nefastos que 
tais fatores venham impingir à sua saúde mental. Neste sentido, define como foco não o adoecimento 
produzido pelo trabalho mas, por outro lado, o sofrimento no trabalho e a defesa gerada contra esse 
sofrimento.

E. por  sua  valorização  dos  conhecimentos  produzidos  no  campo  da  Engenharia,  vem oferecer  aos 
psicólogos importante  suporte  teórico-técnico a  partir  de  seus  estudos em Ergonomia,  buscando 
qualificar a relação do trabalhador com seu ambiente e, em especial, com o instrumental utilizado no 
seu trabalho.

PSIQUIATRA (1020)
31.  Todo  indivíduo que  comete  um delito  ação  ou  omissão  tipificadas  no  código  penal  ou  na  lei  de 
contravenções penais, deve responder perante à justiça por aquilo que praticou. Responsabilidade penal 
significa, assim, a obrigação ou o direito de responder perante à lei  por um fato cometido considerado 
contravenção. Segundo o código civil e penal brasileiros, são imputáveis o(s)

A. deficientes mentais, oligofrênicos ou retardados mentalmente.

B. silvícolas não adaptados, surdos mudos com total ou quase total impossibilidade de comunicação e 
incorporação de conhecimentos.

C. dementes e esquizofrênicos.

D. depressivos e bipolares.

E. transtorno de personalidade instável e transtorno de personalidade anti social.

32. Em relação ao uso, abuso e a intoxicação por cocaína, assinale a alternativa INCORRETA.

A. Hipoglicemia e hipertermia são complicações potencialmente graves.

B. Haloperidol e midazolam são alternativas para a sedação em pacientes psicóticos e agitados.

C. Quando utilizada junto ao álcool e devido a produção de cocaetileno, sua meia vida é aumentada e 
seu acumulo leva com rapidez a intoxicação. 

D. A ocupação dos receptores de acetilcolina e serotonina,  responsável  pelos efeitos euforizantes,  é 
superior a 60% nas três vias de administração (inalada, injetada e fumada (Crack)).

E. O craving,  fissura,  está  correlacionado com a antecipação de efeitos  reforçadores  da  substancia, 
preocupação em usar, desejo e intenção do uso e é descrito como correlato cognitivo e subjetivo da 
síndrome de abstinência e de respostas condicionadas.

33. Considerando o uso de psicofármacos durante a gestação, assinale a alternativa INCORRETA.

A. O uso de benzodiazepínicos deve ser evitado devido ao risco de abstinência neo natal, aumento do 
risco de lábio leporino e fenda palatina.

B. O uso de paroxetina deve ser evitado devido ao maior risco de malformações cardiovasculares.

C. Anticonvulsivantes como valproato, divalproato e carbamazepina podem provocar defeitos no tubo 
neural.

D. Estabilizadores do humor como topiramato,  lamotrigina e antipsicóticos atípicos podem provocar 
anomalia de Ebstein e malformações congênitas.

E. Antidepressivos,  especialmente  tricíclicos,  podem  provocar  taquicardia  fetal,  abstinência  fetal, 
retenção urinaria e obstrução intestinal fetal.

34 - O DSM-IV-TR (APA, 2000) indica que o transtorno de personalidade antissocial é uma síndrome 



caracterizada por um padrão geral de desprezo e violação dos direitos dos demais, que começa na infância 
ou  inicio  da  adolescência  e  continua  na  idade  adulta.  Sobre  este  transtorno,  assinale  a  alternativa 
INCORRETA.

A. Não são capazes de fazer planos a longo prazo, não costumam temer punição e desprezam normas 
sociais.

B. Invulneráveis ao tédio, introspectivos e sem sentimento de lealdade interpessoal.

C. Baixa tolerância a frustração, confiantes em si sem valores éticos ou morais.

D. Veem-se como solitários, autônomos, fortes e independentes.

E. Veem os demais como vulneráveis, hostis, desafiantes e com possibilidades de serem explorados.

35. Sobre o carbonato de lítio, assinale a alternativa INCORRETA.

A. O lítio melhora a transmissão serotoninérgica.

B. Não é indicado para controlar psicopatologia aguda rapidamente como estados, crises de pânico e 
reações agudas ao estresse.

C. Não se ligam extensamente a proteínas plasmáticas, portanto as doses em idosos e desnutridos devem 
ser menores que as utilizadas em adultos saudáveis. 

D. Tremores, ataxia, retardo cognitivo, ganho acentuada de peso e hiportireoidismo são efeitos colaterais 
comuns.

E. Antipsicóticos atípicos como o haloperidol não devem ser associados ao lítio devido a potencial 
neurotoxicidade.

36. Assinale a definição psicopatológica INCORRETA relacionada ao termo correspondente.

A. Falsa sensação de desconhecimento de uma situação real que a pessoa experimentou – Jamais Vú.
B. Atitute  inadequada  de  calma  ou  falta  de  preocupação  com  a  própria  deficiência  –  La  Belle  

Indifference.
C. Repetição ou prolongação freqüente de um som ou silaba,  levando a limitações pronunciadas na 

fluência do discurso – Dereísmo.
D. Necessidade excessiva e compulsiva de sexo sentida pelo homem – Satiríase. 
E. Incapacidade ou dificuldade de descrever ou ter consciência de emoções ou humores – Alexitimia.

37 - Sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, assinale a alternativa correta.

A. O transtorno também é conhecido atualmente como transtorno provocado por lesão cerebral mínima 
ou disfunção cerebral mínima.

B. Ocorre em cerca de 3 a 7% das crianças pré púberes, sendo mais freqüente em meninos que meninas 
e não deve ser diagnosticado antes dos 7 anos de idade na maioria dos casos.

C. O uso de metilfenidato para o tratamento farmacológico do transtorno favorece o consumo de drogas 
licitas e ilícitas.

D. O transtorno é caracterizado pela tríade desatenção, hiperatividade e impulsividade sendo as duas 
ultimas características mais presentes em meninas que meninos.

E. O tratamento é limitado à infância e adolescência.

38. Sobre a Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA), assinale a alternativa INCORRETA.

A. A SAA é um conjunto de sinais e sintomas que se iniciam já nas primeiras 6 horas após a redução ou 
retirada da substância, tem curso flutuante e auto limitado, com pico de duração de 24 a 48 horas e 
pode durar de 5 a 7 dias. 



B. O quadro  clínico  está  relacionado  com a  diminuição  da  atividade  autonômica,  podendo  incluir 
tremores de extremidades e língua, ansiedade, sudorese, taquicardia, hipertensão, insônia, alterações 
do humor, cefaléia, vômitos, crises convulsivas e inquietação psicomotora.

C. O  delirium  tremens é  uma  complicação  bastante  comum  caracterizada  por  alucinações  visuais 
vividas, alterações do nível de consciência e desorientação com uma mortalidade estimada entre 5 a 
25%.

D. Devem ser  feitos  diagnósticos  diferenciais  com tireotoxicose,  envenenamentos,  intoxicações  por 
anticolinérgicos, epilepsia e traumas cranianos.

39.  A  anorexia  nervosa  é  um  transtorno  caracterizado  por  comportamento  obstinado  e  proposital 
direcionado a perda de peso. Sobre esse transtorno, assinale a alternativa INCORRETA.

A. A mortalidade é estimada entre 5 a 18% acometendo mulheres principalmente entre 14 e 18 anos, 
sendo 10 a 20 vezes mais freqüentes nessas que em homens.

B. O subtipo com compulsão periódica e purgação (DSM-IV-TR) compartilham muitas manifestações 
semelhantes  aos  bulímicos  sem anorexia,  são  mais  propensos  a  abuso  de  álcool,  a  desenvolver 
transtorno do controle dos impulsos enquanto os com o subtipo restritivo limitam sua seleção de 
alimentos, ingerem o mínimo possível e tem mais traços obsessivos compulsivos de personalidade.

C. Está  associada  a  depressão  em  65%  dos  casos,  fobia  social  em  34%  e  transtorno  obsessivo 
compulsivo em 26%.

D. Assim como  as  bulímicas,  apresentam episódios  de  compulsão  alimentar  em todas  as  fases  do 
transtorno.

E. Podem apresentar lanugos, amenorreia e desmineralização óssea.

40.  Assinale a alternativa INCORRETA em relação à demências e aos deliriuns.

A. Demências são alterações graves na memória, julgamento, orientação e cognição cuja principal causa 
é a doença de Alzheimer, que incide preferencialmente em indivíduos acima de 65 anos de idade.

B. Delirium é uma síndrome, não uma doença, que pode ter como causa doenças do sistema nervoso 
central, doenças sistêmicas, intoxicações ou abstinência de agentes farmacológicos ou tóxicos.

C. O diagnóstico diferencial entre delirium e demência baseia-se no fato do primeiro ser mais instável 
ao longo do tempo em relação às manifestações psicopatológicas e ter início abrupto com oscilações 
do nível de consciência. 

D. Atrofia cerebral difusa, com sulcos corticais achatados e ventrículos aumentados além de placas senis 
e emaranhados neurofibrilares são típicos das demências causadas por doença de Pick e Creutzfeldt-
Jakob.

E. A demência  causada por  doença dos  corpos de Lewy é  clinicamente  semelhante  a  causada pela 
doença de Alzheimer porém apresentam com frequência alucinações e sinais extrapiramidais e efeitos 
adversos pronunciados quando utilizam antipsicóticos.

41.A esquizofrenia é uma doença crônica e incapacitante,  com prejuízo progressivo e demenciante das 
funções cognitivas. Assinale a alternativa INCORRETA.

A. Acomete  cerca  de  1%  da  população  sendo  que  25  a  50%  tentam  suicídio  e  10%  se  matam 
efetivamente.

B. A mortalidade é oito vezes maior que a população geral. 

C. Esquizofrenia  Paranóide,  Esquizofrenia  Hebefrênica,  Esquizofrenia  Catatônica,  Esquizofrenia 
Indiferenciada,  Depressão pós-esquizofrênica,  Esquizofrenia  residual  e  Esquizofrenia  simples  são 
sub classificações propostas pela CID-10.

D. O subtipo paranóide é o de maior gravidade e comprometimento e o hebefrênico ou desorganizado o 
de menor prejuízo cognitivo volitivo.



E. Foi classificada como demência precoce e separada da psicose maníaco depressiva por Kraepelin que 
identificou nos últimos o retorno das funções normais após as crises.

42. Sobre as teorias neuroquímicas que se propõe a explicar a psicose esquizofrênica e que sustentam o uso 
dos antipsicóticos, assinale a alternativa correta.

A. Os sintomas como delírios e alucinações são decorrentes de um excesso de atividade dopaminérgica 
na via meso cortical.

B. Os sintomas negativos como o embotamento afetivo, a alogia e a avolição, a passividade e a falta de 
iniciativa são atribuídas ao excesso de atividade dopaminérgica na via dopaminérgica mesolímbica.

C. Os  antipsicóticos,  típicos  e  atípicos,  promovem  sua  atividade  farmacológica  antipsicótica  por 
bloquearem essencialmente receptores dopaminérgicos na via dopaminérgica mesolímbica.

D. O excesso de atividade dopaminérgina na via tuberoinfundibular provocado pelos antipsicóticos é 
responsável pela rigidez muscular, sialorreia e discinesia tardia. 

E. A galactorreia é um sintoma atribuído ao bloqueio da atividade dopaminérgica na via nigroestriatal 
provocada pelos antipsicóticos atípicos, principalmente.

43. O termo depressão dupla aplica-se a

A. transtorno depressivo recorrente associado a episódios maníacos.

B. transtorno depressivo recorrente associado a transtorno do pânico.

C. transtorno depressivo recorrente associado a distimia.

D. transtorno depressivo recorrente associado a depressão do transtorno bipolar.

E. transtorno depressivo recorrente associado a depressão induzida por substâncias.

44. Sobre o transtorno do humor bipolar, assinale a alternativa correta.

A. O transtorno bipolar do tipo II é caracterizado por episódios depressivos intercalados por episódios 
hipo maníacos, apenas episódios hipo maníacos ou episódios mistos do humor que comprometem o 
funcionamento e exigem invariavelmente internação psiquiátrica. 

B. Os delírios associados ao transtorno do humor bipolar geralmente são incongruentes com o humor. 

C. O transtorno bipolar do tipo I é caracterizado por episódios depressivos intercalados por episódios 
maníacos ou apenas episódios maníacos psicóticos ou não. 

D. O carbonato de lítio é a droga de escolha para tratamento dos episódios maníacos francos e deve ser 
utilizado sempre individualizado, sem associações com outras drogas.

E. No  tratamento  da  depressão  bipolar  utilizam-se  antidepressivos,  principalmente  tricíclicos  em 
monoterapia até que os sintomas depressivos sejam controlados somente quando deve ser associado 
estabilizadores do humor.

45. Os antidepressivos são classificados segundo seus mecanismos de ação. Assinale a alternativa correta.

A. Os  antidepressivos  tricíclicos  possuem  segurança  cardiovascular  sendo  a  primeira  escolha  em 
deprimidos pós infarto agudo do miocárdio.

B. A fluoxetina,  a  paroxetina  e  a  fluvoxamina  podem aumentar  a  concentração  de  antidepressivos 
tricíclicos por inibirem sua metabolização hepática.

C. Os  inibidores  da  mono  amino  oxidase  são  antidepressivos  de  primeira  escolha  para  pacientes 
hipertensos.

D. Duloxetina e venlafaxina são antidepressivos inibidores da recaptação de noradrenalina apenas.

E. Bupropiona não possui metabolito ativo, sendo segura em pacientes epilépticos, mesmo em altas 
doses.



46.  A semelhança  de  outros  transtornos  mentais  como  a  esquizofrenia  e  o  transtorno  depressivo,  os 
transtornos ansiosos são síndromes sintomatológicas. Assinale a alternativa INCORRETA.

A. Taquicardia, piloereção, sudorese, vasoconstrição, aumento do peristaltismo e náuseas são exemplos 
de sintomas autonômicos.

B. Parestesias, calafrios e ondas de calor são exemplos de sintomas cinestésicos.

C. É  importante  o  diagnostico  diferencial  dos  transtornos  ansiosos  com  doenças  cardiológicas, 
pulmonares, neurológicas, endocrinológicas, abstinência de drogas e outras doenças psiquiátricas.

D. Tensão,  nervosismo,  apreensão,  mal  estar  indefinido,  insegurança  são  exemplos  de  sintomas 
psíquicos.

E. O  tratamento  farmacológico  deve  ser  feito  utilizando  apenas  benzodiazepínicos,  dando-se 
preferência aos de meia vida curta.

47. Sobre o transtorno do pânico, assinale a alternativa INCORRETA.

A. Também conhecido  como transtorno  de  ansiedade  paroxística,  é  mais  freqüente  em mulheres  e 
acomete cerca de 1,5 a 3,5% da população. 

B. 30  a  40% estão  associados  a  agorafobia  e  até  80% ao  transtorno  depressivo  recorrente,  o  que 
aumenta a possibilidade de suicídio.

C. Súbitos episódios de palpitações, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, dor no peito, tontura e 
sensação iminente de morte são sintomas comuns em uma crise de pânico.

D. As  crises  de  pânico  são  patognomônicas  do  transtorno  de  pânico,  não  ocorrendo  nos  demais 
transtornos ansiosos.

E. O tratamento  farmacológico  tem por  objetivos  suprimir  agudamente  as  crises  e  impedir  que  o 
indivíduo  desenvolva  futuras  crises  e  o  psicoterápico  de  corrigir  comportamentos  disfuncionais 
como a esquiva fóbica. 

48.  O  transtorno  obsessivo  compulsivo  (TOC)  é  caracterizado  por  obsessões  e  compulsões,  acomete 
indivíduos desde idades muito precoces até a velhice e compromete seu desenvolvimento. Sobre o TOC, 
assinale a alternativa INCORRETA.

A. A prevalência durante a vida é de 2 a 3% na população geral, não tendo predileção por sexo como 
outros transtornos psiquiátricos.

B. Verificação,  limpeza/lavagem,  Contagem,  Repetição,  Ordenação/arrumação,  Hábito  de 
colecionar/acumular objetos são exemplos de obsessões.

C. Transtorno dismórfico corporal, Despersonalização, Anorexia nervosa, Hipocondria , Cleptomania, 
jogo patológico são exemplos de transtornos relacionados ao espectro obsessivo compulsivo.

D. Antidepressivos  tricíclicos  em especial  a  clomipramina  e  inibidores  seletivos  da  recaptação  da 
serotonina são medicamentos indicados no tratamento farmacológico do TOC.

E. Cerca  de  um terço  tem transtorno  depressivo  associado  e  o  suicídio  é  um risco  para  todos  os 
pacientes com TOC.

49.  O retardo  mental  não  é  uma  doença,  antes,  é  o  resultado  de  um processo  patológico  no  cérebro 
caracterizado por limitações nas funções intelectuais e adaptativas.   Sobre o retardo mental,  assinale a 
alternativa INCORRETA.

A. Sua prevalência na população geral é estimada em torno de 1%, sendo mais freqüente 1,5 vezes em 
homens que mulheres.

B. A  síndrome  fetal  alcoólica  resulta  em  retardo  mental,  dismorfismo  facial,  hipertelorismo, 
microcefalia, fissuras palpebrais curtas, pregas epicantais internas e nariz curto.



C. Encefalites e meningites podem se causas pós natais de retardo mental.

D. Diabete  gestacional  não controlado,  anemia,  enfisema pulmonar,  hipertensão arterial  e  infecções 
virais podem causar dano ao desenvolvimento cerebral fetal e levar ao retardo mental.

E. O retardo mental profundo pode aprender a se comunicar, ter um desenvolvimento motor razoável, 
beneficiar-se de treinamento e auto ajuda e alcançar auto suficiência em trabalho não qualificado ou 
semi qualificado sob supervisão protegida.

50. Os transtornos somatoformes são um amplo grupo de transtornos que tem sintomas e sinais corporais 
como principal componente. Assinale a alternativa INCORRETA sobre estes transtornos. 

A. O transtorno de somatização tende a preferir o sexo feminino em detrimento do masculino e se 
distribui em torno de 1 a 2% da população geral, ocorrendo mais em pacientes com pouca instrução 
e baixa renda.

B. No transtorno conversivo são comuns paralisias, cegueira e mutismo.

C. A hipocondria é definida como a crença de ter uma doença grave não diagnosticada e deve ser 
diferenciada  de  condições  sistêmicas  como  AIDS,  endocrinopatias,  miastenia  grave,  esclerose 
múltipla, lúpus eritematoso sistêmico e neoplasias ocultas.

D. No transtorno dismórfico corporal os temores sobre ser muito feio, pouco atraente ou até repulsivo é 
atenuado com reasseguramento e elogios.

E. No transtorno somatoforme doloroso a dor em um ou mais locais que não é inteiramente explicada 
por uma condição médica, neurológica ou psiquiátrica é o principal sintoma que pode ser agravada 
por fatores psicológicos, levar o paciente a sofrimento emocional significativo e comprometimento 
do seu desempenho em diversas áreas. 


