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PORTUGUÊS 
 

Considere o texto abaixo e responda a questão 1. 

 

Texto 

A comunicação é muito mais que o uso das palavras, ou sim-

plesmente a fala, ela envolve outros aspectos que vão desde 

expressões, gestos, tonalidade da voz até o lado psicológico, 

tanto de quem está recebendo a mensagem quanto de quem a 

está transmitindo. Atualmente, o processo de comunicação 

tem ocupado mais espaço e importância, tanto no meio social 

como no meio profissional. Saber comunicar-se bem é ponto 

fundamental para quem deseja ter laços pessoais firmes e, 

principalmente, crescer profissionalmente em um mundo 

competitivo, em que as pessoas devem saber expressar as 

suas ideias e os seus pensamentos. 
 

Cursos pela Internet. Como falar em público. Universidade On-line de Viçosa 

 [adaptado] 

 

 

01.  Considere os itens abaixo de acordo com o texto e assina-

le a alternativa correta. 

I. Comunicar-se bem é fator decisivo para o sucesso 

profissional. 

II. O processo de comunicação é mais importante no 

meio social que no profissional. 

III. Para falar em público é indispensável ter uma bela 

voz. 

IV. A linguagem corporal é um componente da comuni-

cação. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) I, III e IV, apenas; 

C) I e IV, apenas; 

D) III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

02. Assinale a alternativa correta, de acordo com as regras de 

acentuação gráfica da Língua Portuguesa. 

A) Numa palestra é fundamental o domínio da oratoria. 

B) João é um consultor de emprêsas. 

C) O pessoal mostrou a preparação do conteúdo. 

D) O MEC fez Referencia a métodos atuais. 

E) Nara especializou-se na Psicologia da infancia e da 

adôlescencia. 

 

03. Segundo a norma culta da Língua Portuguesa, marque a 

alternativa correta. 

A) Ficou bem claro que era para mim fazer os comuni-

cados internos. 

B) Fazem muitos anos que não se vê tanta expansão de 

vocabulário de uso na vida cotidiana. 

C) O assunto tratado na reunião ficou entre mim e tu.  

D) É pobreza de espírito ignorar a revolução cultural da 

Internet. 

E) Sobraram vagas porque foram aprovadas menas pes-

soas que o número previsto no concurso público. 

 

 

 

 

04. Marque a alternativa na qual todas as palavras seguem a 

mesma regra de acentuação gráfica. 

A) domínio, matemática, britânico. 

B) têm, também, além.  

C) língua, médico, linguística.  

D) tecnológica, aptidão, revolução.  

E) rádio, vocabulário, competência.  

 

05. Entre as palavras abaixo, assinale a que apresenta mais 

letras do que fonemas. 

A) Anexo  

B) Chapéu  

C) Flores  

D) Livro 

E) Disco 

 

06. Assinale a sequência em que todas as palavras estão par-

tidas corretamente.  

A) caa-tin-ga / ni-i-lis-mo / sub-ro-gar  

B) bis-a-vô / mo-e-la / fo-ga-réu  

C) sub-lin-gual / bis-ne-to / psi-co-lo-gia  

D) des-li-gar / sub-ju-gar / sub-scre-ver  

E) cis-an-di-no / es-pé-cie / a-teu 

 

07. Nas palavras porque, alma e tempo, temos, respectiva-

mente:  

A) 5 fonemas - 4 fonemas - 6 fonemas.  

B) 4 fonemas - 5 fonemas - 6 fonemas. 

C) 5 fonemas - 5 fonemas - 5 fonemas.  

D) 5 fonemas - 4 fonemas - 4 fonemas. 

E) 4 fonemas - 5 fonemas - 5 fonemas. 

 

08. Todas as alternativas abaixo estão corretas, quanto à colo-

cação pronominal, EXCETO: 

A) Fernanda chegou e perguntou-me pelo filho. 

B) As informações que se obtiveram, chocavam-se en-

tre si. 

C) Quem falou-te sobre o caso de Eloá?  

D) Nunca se viu tanta barbaridade.  

E) Não só me trouxe o livro, mas também me deu pre-

sente. 

 

09. Marque a alternativa em que a palavra grifada trata-se de 

um substantivo. 

A) Ninguém é perfeito. 

B) Pare, olhe e escute! 

C) Consubstancialmente, a vida continua. 

D) Mário e Joana são inseparáveis. 

E) Dentre os dois, apenas um vai ganhar. 
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10. A charge abaixo corresponde a uma figura de linguagem 

denominada: 

 
 

A) Prosopopeia 

B) Eufemismo 

C) Hipérbole 

D) Catacrese 

E) Sinestesia 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. O aniversário do município de Cedro de São João se dá 

no dia: 

A) 03 de outubro; 

B) 04 de outubro; 

C) 05 de outubro; 

D) 03 de novembro; 

E) 04 de novembro. 

 

12. O município de Cedro de São João formou-se a partir da 

vinda dos ciganos do Estado de Minas Gerais que para sobre-

viverem comercializavam mercadorias. Aponte a alternativa 

em que não aparece um dos itens que os ciganos vendiam. 

A) Peixe; 

B) Açúcar; 

C) Mel; 

D) Arroz; 

E) Frango. 

 

13. Devido a politica local em 1901 o então município de 

Cedro voltou a condição de: 

A) povoado; 

B) vila; 

C) bairro; 

D) distrito; 

E) sede do município de Propriá. 

 

14. Assinale a única alternativa que não faz parte da econo-

mia do município de Cedro de São João. 

A) Carne de sol; 

B) Piscicultura; 

C) Exploração mineral; 

D) Abacaxi; 

E) Artesanato. 

 

15. A principal característica do clima de Cedro de São João 

é: 

A) equatorial; 

B) de semi-árido; 

C) árido; 

D) tropical de altitude; 

E) tropical úmido. 

 

16. Em fevereiro de 2012 foi empossado o novo Ministro das 

cidades. Assinale a alternativa em que aparece esse novo 

Ministro de Estado. 

A) Aguinaldo Ribeiro; 

B) Guido Mântega; 

C) Fernando Haddad; 

D) Paulo Bernardo; 

E) Mirian Belchior. 

 

17. No Estado da Bahia houve uma greve da Policia Militar 

que prejudicou e muito tanto a população local, quanto os 

turistas. Os Militares fizeram a greve reivindicando: 

A) diminuição da carga horária de trabalho; 

B) aumento do auxílio alimentação dos filhos; 

C) melhoria no trabalho, mais segurança; 

D) aumento do salário; 

E) maior tempo no horário de almoço. 

 

18. Devido a complicações no coração o cantor Wando fale-

ceu em 2012. Uma de suas grandes características como artis-

ta era, curiosamente: 

A) namorar fãs; 

B) colecionar selinhos de famosas; 

C) falar a seguinte frase “você é uma gracinha!”; 

D) colecionar calcinhas; 

E) fazer shows sem sapato. 

 

19. A cidade brasileira onde os fiéis religiosos do catolicismo 

costumam frequentar, para comemorar ritos da Padroeira do 

Brasil é: 

A) Juazeiro do Norte, no Ceará 

B) Belém, no Pará   

C) Brasília, no Distrito Federal 

D) Aparecida, em São Paulo 

E) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 

 

20. Atualmente, a presidência da Assembleia Legislativa do 

Estado de Sergipe está sob o comando de: 

A) Adelson Barreto 

B) Ana Lúcia 

C) Maria Mendonça 

D) Jeferson Andrade 

E) Angélica Guimarães 

 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21. Segundo o Artigo 1º da Constituição Federal de 1988, a 

República Federativa do Brasil, formada pela união indisso-

lúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, consti-

tui-se em Estado: 

A) de deveres e obrigações; 

B) de deveres; 

C) democrático e de obrigações; 

D) democrático e de direito; 

E) democrático. 
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22. Conforme a Constituição Federal, o poder se origina: 

A) da presidência; 

B) do Supremo Tribunal Federal; 

C) do povo; 

D) dos senadores; 

E) dos deputados federais. 

 

23. O Artigo 3° da Constituição Federal afirma que “Consti-

tuem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, EXCETO: 

A) construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

B) garantir o desenvolvimento nacional; 

C) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; 

D) promover o bem de todos, sem preconceitos de ori-

gem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação; 

E) lutar pela paz. 

 

24. O Capítulo III, Título X, do Decreto-Lei Nº 2.848/40 

aborda o tema: 

A) falsidade de títulos e outros papéis públicos; 

B) falsidade documental; 

C) outras falsidades; 

D) crimes praticados por funcionário público contra a 

administração em geral; 

E) dos crimes praticados por particular contra a admi-

nistração em geral. 

 

25. Se o cidadão usurpar o exercício da função pública, se 

condenado, pegará pena de: 

A) reclusão de três meses a dois anos, e multa; 

B) reclusão de cinco anos a seis anos, e multa; 

C) detenção, de três meses a dois anos, e multa; 

D) detenção, de cinco anos a seis anos, e multa. 

E) Expulsão do cargo público. 

 

26. Caracteriza-se como o crime de peculato: 

A) apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor 

ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, 

de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, 

em proveito próprio ou alheio; 

B) utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de 

beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a 

credibilidade do certame, conteúdo sigiloso; 

C) falsificar, fabricando-o ou alterando-o, marca ou si-

nal empregado pelo poder público no contraste de 

metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou 

usar marca ou sinal dessa natureza, falsificado por 

outrem; 

D) falsificar, fabricando-os ou alterando-os documentos 

públicos; 

E) desobedecer a ordem legal de funcionário público. 

 

27. A punição para quem desacatar um funcionário público é 

de: 

A) seis meses a dois anos de detenção; 

B) multa; 

C) um ano de reclusão; 

D) um ano de reclusão e multa; 

E) seis meses a dois anos de detenção e multa. 

 

28. Todas as alternativas abaixo corresponde às competências 

do Município de Cedro de São João segundo a sua Lei Orgâ-

nica, EXCETO: 

A) legislar sobre assuntos do seu interesse; 

B) suplementar a legislação Estadual e Federal, no que 

lhe couber; 

C) manter as relações com a União, o Estados Federa-

dos, os territórios, o Distrito Federal e os municípios 

que integram a República Federativa do Brasil; 

D) intitular soberania aos filhos da terra; 

E) instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar as suas rendas sem prejuízo da 

obrigatoriedade de prestar contas e publicar balance-

tes nos prazos fixados em Lei. 

 

29. Aponte a única alternativa em que não aparece uma atri-

buição da Câmara Municipal segundo a Lei Orgânica do 

município de Cedro de São João. 

A) Legislar e redigir as atas das sessões secretas e reu-

niões de mesa; 

B) Legislar sobre os tributos municipais; 

C) Legislar sobre o orçamento anual e plurianual; 

D) Legislar sobre a obtenção e a concessão de emprés-

timos e operações de créditos; 

E) Legislar sobre a concessão de serviços públicos. 

 

30. Segundo o Artigo 126 da Lei Orgânica do Município de 

Cedro de São João aplicam aos servidores os seguintes direi-

tos, EXCETO: 

A) salário mínimo, fixado em Lei Federal, com reajus-

tes periódicos; 

B) irredutibilidade do salário, salvo o dispositivo em 

convenção ou acordo coletivo; 

C) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 

domingos; 

D) licença a paternidade de cinco dias úteis; 

E) adicional dos riscos inerentes ao trabalho. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Sabemos que são basicamente quatro os locais para apli-

cação de injeção intramuscular no adulto, sendo que a sua 

escolha deve obedecer, preferencialmente, à seguinte ordem: 

A) Região deltóidea (deltoide) – Dorso-glúteo (grande 

glúteo) – região ventro-glútea (Hochstetter) – Face 

ântero-lateral da coxa (vasto-lateral). 

B) Região deltóidea (deltoide) – Região ventroglútea 

(Hochstetter) – Face ântero-lateral da coxa (vasto-

lateral) – Dorso-glúteo (grande glúteo). 

C) Dorso-glúteo (grande glúteo) – Região ventro-glútea 

(Hochstetter) – Face ântero-lateral da coxa (vasto-

lateral) – Região deltóidea (deltoide). 

D) Região ventro-glútea (Hochstetter) – Dorsoglúteo 

(grande glúteo) – Face ântero-lateral da coxa (vasto-

lateral) – Região deltóidea (deltoide). 

E) Região ventro-glútea (Hochstetter) – Face ântero-

lateral da coxa (vasto-lateral) – Dorso-glúteo (grande 

glúteo) – Região deltóidea (deltoide). 
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32. Com relação à promoção da saúde da população idosa as 

implementações de ações locais deverão ser norteadas pelas 

estratégias de implementação, contempladas na Política Na-

cional de Promoção da Saúde, conforme Portaria Nº 687/GM, 

de 30 de março de 2006, tendo como prioridades algumas 

ações específicas. Entre essas ações todas as alternativas 

abaixo estão corretas, EXCETO: 

A) Redução da morbi-mortalidade por acidentes de 

trânsito. 

B) Prevenção e controle do tabagismo. 

C) Incentivo à doação de órgãos.  

D) Alimentação saudável e prática corporal/atividade 

física. 

E) Redução da morbi-mortalidade em decorrência do 

uso abusivo de álcool. 

 

33. Considere os itens abaixo, sobre os sistemas de adminis-

tração de oxigênio, sabendo que podem ser de alto e baixo 

fluxo e marque a alternativa correta. 

I. Máscara de Venturi é um sistema de baixo fluxo, pa-

ra clientes que necessitam de concentrações de oxi-

gênio precisas, seguras e controladas. 

II. Máscara facial simples é um sistema de alto fluxo, 

indicado para terapia de longo prazo, quando são 

consideradas concentrações moderadas de oxigênio. 

III. Máscara facial simples é um sistema de baixo fluxo, 

indicado para terapia de curto prazo quando são con-

sideradas concentrações moderadas de oxigênio. 

IV. Cânula nasal é um sistema de baixo fluxo, indicado 

para uma oxigenoterapia de longo prazo. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) I, III e IV, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

34. As Diretrizes de 2005 da American Heart Association 

(AHA) sobre Ressuscitação Cardiopulmonar introduziram 

modificações relacionadas a todos os socorristas. Sobre este 

aspecto considere os itens abaixo e marque a alternativa cor-

reta. 

I. Recomendação de que cada ventilação de resgate se-

ja aplicada durante 2 segundos, independentemente 

de produzir visível elevação do tórax. 

II. Aplicação de choques únicos, seguidos de RCP ime-

diata, para tentar a desfibrilação em casos de parada 

cardíaca com fibrilação venticular (FV). 

III. Ênfase e recomendações para melhorar a aplicação 

de compressões torácicas eficazes. 

IV. Uma única relação compressão-ventilação para to-

dos os socorristas que atuam sozinhos e para todas 

as vítimas, sem exceção. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) II e III, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

35. A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) se 

manifesta após a infecção do organismo humano pelo Vírus 

da Imunodeficiência Humana, o HIV. Sobre este aspecto, 

considere os itens abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. Com a progressão da doença e com o comprometi-

mento do sistema imunológico do indivíduo, come-

çam a surgir doenças oportunistas, tais como: tuber-

culose, pneumonia, alguns tipos de câncer, candidía-

se e infecções do sistema nervoso (toxoplasmose e 

as meningites, por exemplo). 

II. A maioria das crianças nascidas de mãe soropositiva 

para o HIV apresenta sinais e sintomas de infecção 

pelo HIV, no nascimento. 

III. A AIDS não se manifesta da mesma forma  em todas 

as pessoas. Entretanto, os sintomas iniciais são ge-

ralmente semelhantes e, além disso, comuns a várias 

outras doenças. São eles: febre persistente, calafrios, 

dor de cabeça, dor de garganta, dores musculares, 

manchas na pele, gânglios ou ínguas embaixo do 

braço, no pescoço ou na virilha e que podem levar 

muito tempo para desaparecer. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e III, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II, III. 

 

36. Considere os itens abaixo sobre o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, quanto ao Sigilo Profissional e 

marque a alternativa correta. 

I. É proibido divulgar ou fazer referência a casos, situ-

ações ou fatos de forma que os envolvidos possam 

ser identificados. 

II. É considerado um direito abster-se de revelar infor-

mações confidenciais de que tenha conhecimento, 

em razão de seu exercício profissional, a pessoas ou 

entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. 

III. O profissional de Enfermagem intimado como tes-

temunha deverá comparecer perante a autoridade e 

revelar o segredo, independente da situação. 

IV. O segredo profissional referente ao menor de idade 

deverá ser mantido sem exceção, mesmo quando a 

revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, 

desde que o menor tenha capacidade de discerni-

mento. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I e II, apenas; 

B) II e III, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 
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37. Sabe-se que as quedas representam um grande problema 

para as pessoas idosas dadas as suas consequências (injúria, 

incapacidade, institucionalização e morte) que são resultado 

da combinação de alta incidência com alta suscetibilidade às 

lesões. Quanto a este aspecto, considere os itens abaixo e 

assinale a alternativa correta. 

I. Para se estabelecer um ambiente seguro às pessoas 

idosas são necessários grandes gastos e mudanças 

radicais no âmbito da família, o que pode dificultar 

as práticas para minimizar as quedas e as suas con-

sequências. 

II. Os fatores de risco intrínsecos para as quedas estão 

relacionados aos comportamentos e às atividades das 

pessoas idosas e ao meio ambiente. 

III. Entre as causas comuns relacionadas às quedas de 

pessoas idosas na comunidade estão: fraqueza, dis-

túrbios de equilíbrio e marcha, tontura/vertigem e 

redução da visão. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) III, apenas; 

C) I e III, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II, III. 

 

38. Conforme planejamento do Ministério da Saúde, a equipe 

mínima de Saúde da Família é constituída por um médico, um 

enfermeiro, um a dois auxiliares de enfermagem e quatro a 

seis agentes de saúde, devendo atuar, de forma integrada e 

com níveis de competência bem estabelecidos, na abordagem 

da avaliação de risco cardiovascular, medidas preventivas 

primárias e atendimento à hipertensão arterial. Neste contex-

to, entre as alternativas abaixo, marque a que não representa 

uma atribuição do enfermeiro. 

A) Desenvolver atividades educativas de promoção de 

saúde com todas as pessoas da comunidade; desen-

volver atividades educativas individuais ou em gru-

po com os pacientes hipertensos. 

B) Estabelecer, junto à equipe, estratégias que possam 

favorecer a adesão (grupos de hipertensos). 

C) Solicitar exames complementares, quando necessá-

rio. 

D) Capacitar os auxiliares de enfermagem e os agentes 

comunitários e supervisionar, de forma permanente, 

suas atividades. 

E) Realizar consulta de enfermagem, abordando fatores 

de risco, tratamento não-medicamentoso, adesão e 

possíveis intercorrências ao tratamento, encami-

nhando o indivíduo ao médico, quando necessário. 

 

39. Sabemos que o diabetes é um grupo de doenças metabóli-

cas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complica-

ções, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especial-

mente: 

A) bexiga, coração, olhos, pulmão.  

B) pulmão, meningite, nervos, coração. 

C) coração, pulmão, rins, nervos.  

D) olhos, rins, nervos, pâncreas.  

E) nervos, coração, olhos, rins.  

 

 

 

40. É sabido que a dengue é uma doença infecciosa febril 

aguda, que pode se apresentar de forma benigna ou grave. 

Isso vai depender de diversos fatores, entre eles, o vírus e a 

cepa envolvidos, infecção anterior pelo vírus da dengue e 

fatores individuais como doenças crônicas (asma brônquica, 

anemia falciforme). Sobre este aspecto, considere os itens 

abaixo e Marque a alternativa correta. 

I. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os 

focos de acúmulo de água, locais propícios para a 

criação do mosquito transmissor da doença. Para is-

so, é importante não acumular água em latas, emba-

lagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, 

pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, 

garrafas, caixas d água, tambores, latões, cisternas, 

sacos plásticos e lixeiras, entre outros. 

II. É um vírus RNA. Arbovírus do gênero Flavivirus, 

pertencente à família Flaviviridae. São conhecidos 

quatro sorotipos:1, 2, 3 e 4. 

III. O doente pode apresentar sintomas como febre, dor 

de cabeça, dores pelo corpo, náuseas ou até mesmo 

não apresentar qualquer sintoma. O aparecimento de 

manchas vermelhas na pele, sangramentos (nariz, 

gengivas), dor abdominal intensa e contínua e vômi-

tos persistentes podem indicar um sinal de alarme 

para a dengue hemorrágica. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) III, apenas; 

C) I e III, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II, III. 

 

 


