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Língua Portuguesa

1) A expressão “tudo malandro velho” que se
refere ao pessoal da alfândega, de acordo com o
significado contextual da oração, quer dizer?
a) Que o pessoal da alfândega é desonesto e em
idade avançada.
b) Que o pessoal da alfândega é espertalhão,
entendido.
c) Que o pessoal da alfândega desconfia das
pessoas.
d) Nenhuma das alternativas.

Leia o texto para responder as questões de 1 a
10:
A Velha Contrabandista
Diz que era uma velhinha que sabia
andar de lambreta. Todo dia ela passava pela
fronteira montada na lambreta, com um bruto saco
atrás da lambreta. O pessoal da Alfândega - tudo
malandro velho - começou a desconfiar da
velhinha.
Um dia, quando ela vinha na lambreta
com o saco atrás, o fiscal da Alfândega mandou
ela parar. A velhinha parou e então o fiscal
perguntou assim pra ela:
- Escuta aqui, vovozinha, a senhora
passa por aqui todo dia, com esse saco aí atrás.
Que diabo a senhora leva nesse saco?
A velhinha sorriu com os poucos dentes
que lhe restavam e mais outros, que ela adquirira
no odontólogo, e respondeu:
- É areia!
Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não
era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da
lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou,
o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia.
Muito encabulado, ordenou à velhinha que fosse
em frente. Ela montou na lambreta e foi embora,
com o saco de areia atrás.
Mas o fiscal ficou desconfiado ainda.
Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no
outro com muamba, dentro daquele maldito saco.
No dia seguinte, quando ela passou na lambreta
com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez.
Perguntou o que é que ela levava no saco e ela
respondeu que era areia, uai! O fiscal examinou e
era mesmo. Durante um mês seguido o fiscal
interceptou a velhinha e, todas as vezes, o que ela
levava no saco era areia.
Diz que foi aí que o fiscal se chateou:
- Olha, vovozinha, eu sou fiscal de
alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa
coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira
da cabeça que a senhora é contrabandista.
- Mas no saco só tem areia! - insistiu a
velhinha. E já ia tocar a lambreta, quando o fiscal
propôs:
- Eu prometo à senhora que deixo a
senhora passar. Não dou parte, não apreendo,
não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me
dizer: qual é o contrabando que a senhora está
passando por aqui todos os dias?
- O senhor promete que não "espáia"? quis saber a velhinha.
- Juro - respondeu o fiscal.
- É lambreta.

2) Na frase: “ O senhor promete que não
„espáia‟?” A palavra em destaque apresenta qual
tipo de vício de linguagem?
a) Cacoépia.
b) Silabada.
c) Cacografia.
d) Nenhuma das alternativas.
3) Na oração: “Manjo essa coisa de contrabando
pra burro.”, o autor utiliza:
a) Linguagem coloquial, que é a linguagem
cotidiana que utilizamos em situações informais,
por exemplo, na conversa com os amigos,
familiares, vizinhos, dentre outros.
b) Linguagem coloquial, a qual não engloba as
preocupações com a norma culta. Porém essa
linguagem não permite estrangeirismos, abreviar e
criar palavras.
c) Linguagem coloquial, aquela que faz parte do
cotidiano das pessoas de todos os lugares do
mundo. A ideia é que ela seja substituída pela
linguagem formal.
d) Nenhuma das alternativas.
4) Se fosse possível transcrever a oração: “Manjo
essa coisa de contrabando pra burro.”, em
linguagem formal, como ela seria escrita sem
alterar seu sentido?
a) “Tenho pouca experiência no seguimento de
contrabando.”
b) “Tenho vasta experiência no seguimento de
contrabando.”
c) “Sou muito incompetente no seguimento de
contrabando.”
d) Nenhuma das alternativas.
5) Na frase: “A velhinha sorriu com os poucos
dentes que lhe restavam e mais outros, que ela
adquirira no odontólogo.”, o verbo em destaque
está classificado gramaticalmente:
a) 3º pessoa do singular, pretérito perfeito do
indicativo.
b) 3º pessoa do singular, pretérito imperfeito do
subjuntivo.
c) 3º pessoa do singular, pretérito mais-queperfeito do indicativo.
d) Nenhuma das alternativas.

(Stanislaw Ponte Preta. Dois amigos e um chato.
8ed. São Paulo, Moderna, 1986)
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6) Ainda sobre a oração: “A velhinha sorriu com os
poucos dentes que lhe restavam e mais outros,
que ela adquirira no odontólogo.”, de que maneira
seria possível substituir a grafia da palavra em
destaque sem alterar seu tempo verbal?
a) Adquiriu.
b) Adquirirá.
c) Adquire.
d) Nenhuma das alternativas.

Informática
11) Sobre navegadores de internet, conhecido
também por Browser. Considere o seguinte caso:
Fernanda esta realizando uma pesquisa em seu
navegador, a mesma deseja abrir uma nova aba,
com isso realizara o procedimento utilizando o
atalho a partir do teclado. Diante deste conceito,
analise as alternativas abaixo e selecione a que
represente abrir uma nova aba:
a) Ctrl + M
b) Shift + Ctrl + T
c) Ctrl + T
d) Nenhuma das alternativas.

7) Em que momento do texto é possível identificar
que o pessoal da alfândega desconfiava que a
velhinha fazia contrabando de lambretas?
a) No início do texto quando o autor aponta: “Todo
dia ela passava pela fronteira montada na
lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta.”
b) No final do texto quando a velhinha conta que
faz contrabando de lambretas.
c) Em nenhum momento do texto o pessoal da
alfândega desconfia que a velhinha faz
contrabando de lambretas, isso se confirma
quando o fiscal pergunta à velhinha: “qual é o
contrabando que a senhora está passando por
aqui todos os dias?”
d) Nenhuma das alternativas.
8) As palavras alfândega
encontradas no texto, são:
a) Paroxítonas.
b) Proparoxítonas.
c) Oxítonas.
d) Nenhuma das alternativas.

e

12) Os funcionários de uma determinada empresa
utiliza a ferramenta Microsoft Outlook 2010 para
se comunicarem de acordo com suas atividades,
no entanto o funcionário Ronaldo ao receber um
e-mail acabou excluindo por engano. Sabendo
que os e-mails excluídos são direcionados para a
pasta Itens Excluídos, o mesmo deseja voltar a
mensagem para a pasta Caixa de Entrada.
Ronaldo sabe que tem que clicar com o botão
direito do mouse e selecionar uma das opções
que é apresentada, esta que tem a função de
retornar a mensagem para a pasta: “Caixa de
Entrada.” Com base nesta afirmação, após
Ronaldo clicar com o botão direito sobre o e-mail,
qual a opção deve ser selecionada?
a) Desfazer.
b) Mover.
c) Encaminhar.
d) Nenhuma das alternativas.

odontólogo,

9) Observe a palavra grafada na oração: “Achou
que não era areia nenhuma e mandou a velhinha
saltar da lambreta para examinar o saco.” O
grafema x pode representar diversos fonemas, ou
seja, diversos sons. O x pode assumir valor de s,
ch, z, cs e ss, bem como não representar um som,
não assumindo valor fonético. De acordo com a
explicação, assinale a alternativa em que o
grafema x foi empregado corretamente:
a) Eu farei o que for preciso para expiar meus
próprios pecados.
b) O solo é formado por diferentes extratos.
c) O filme já foi visto por milhares de
expectadores.
d) Nenhuma das alternativas.

13) Para que um computador tenha acesso a
internet e posteriormente a comunicação com os
demais pontos da rede é necessário um recurso
mínimo do computador. Com base neste conceito,
análise as alternativas abaixo e selecione a
alternativa que representa ser o recurso mínimo
para acesso a internet:
a) Hub.
b) Switch.
c) Placa de Rede.
d) Nenhuma das alternativas.
14) Sobre componentes de hardware, aquele que
tem as características de processar dados e
transformação em informação, também tem a
função de transmitir as informações para a placa
mãe. De acordo com as características de
componentes de hardware mencionadas, analise
as alternativas abaixo e assinale a CORRETA:
a) CPU - Unidade Central de Processamento.
b) Unidade de disco rígido.
c) ChipSet.
d) Nenhuma das alternativas.

10) Os advérbios que se relacionam ao verbo são
palavras
que
expressam circunstâncias do
processo verbal, podendo assim, ser classificados
como determinantes. Na oração: “- Escuta aqui,
vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia,
com esse saco aí atrás.”, a palavra em destaque
pode ser classificada como:
a) Advérbio de tempo.
b) Advérbio de modo.
c) Advérbio de lugar.
d) Nenhuma das alternativas.
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15) Sobre memória de computadores, quando
desligamos os computadores, ou seja, na
ausência de energia, os dados não são apagados.
De acordo com a característica mencionada,
analise as alternativas abaixo e assinale a que tipo
de memória representa ser a CORRETA:
a) Cache.
b) RAM.
c) ROM.
d) Nenhuma das alternativas.

Sobre esse episódio, assinale a alternativa
CORRETA:
a) O mundo enfrentou a pior crise de refugiados
desde a Segunda Guerra Mundial, segundo
organizações como a Anistia Internacional e a
Comissão Europeia. Mais de um milhão de
imigrantes atravessaram o Atlântico em janeiro de
2015 e mais de 2.643 pessoas morreram no mar
quando tentavam chegar à Europa, segundo dados
da OIM (Organização Internacional para as
Migrações).
b) A chegada de centenas de milhares de imigrantes
confundiu os Estados Unidos, que autorizou a
entrada dessas pessoas em seu território, mas
ordenou que elas buscassem asilo no país, até que
suas aplicações fossem processadas.
c) A Hungria anunciou que finalizou a construção de
uma barreira constituída de três rolos de arame
farpado que se estende ao longo de 175 km da
fronteira com a Sérvia. A medida foi criticada pela
França. A Comissão Europeia também deixou claro
seu desagrado com a cerca húngara, mas o país não
enfrenta sanção por construí-la.
d) Nenhuma das alternativas.

Atualidades
16) O planeta está cada vez mais quente. E as
emissões devem continuar crescendo até 2030,
com expansão de 45% em relação a 1990, de
acordo com relatório publicado pela ONU. 2015 se
encerra como o ano mais quente já registrado,
ultrapassando o simbólico limite da era préindustrial.
Disponível em:<http://super.abril.com.br/cotidiano/osfatos-mais-marcantes-de-2015>.
Acesso em: 03 abril, 2016.

Assinale a alternativa CORRETA em relação ao
trecho acima:
a) Os níveis de gases de efeito estufa na
atmosfera atingiram novos máximos. No verão do
hemisfério sul, a concentração média global de O
(oxigênio) não atingiu 400 partes por milhão pela
primeira vez.
b) Uma estimativa preliminar com base em dados
de janeiro a outubro de 2015 mostra que a
temperatura média da superfície global foi de
quase 30ºC.
c) Estamos cerca de 0,73°C acima da média de
14°C registrada entre 1961-1990. O ano foi tão
quente que ultrapassamos um limite simbólico - e
bastante significativo: ficamos 1ºC acima do
registrado no período pré-industrial, no final do
século 19.
d) Nenhuma das alternativas.

18) Em 29 de dezembro de 1992 o então
presidente Fernando Collor de Mello renunciou ao
mandato, diante a denúncias de corrupção e o
processo de impeachment. Sobre este fato
histórico, quem assumiu em definitivo a
Presidência da República?
a) Fernando Henrique Cardoso.
b) José Sarney.
c) Itamar Franco.
d) Nenhuma das alternativas.
19) O Plano Real, elaborado em 1993 e lançado
1994, foi um programa brasileiro de estabilização
econômica que promoveu o fim da inflação
elevada no Brasil. O Plano passou por quais
fases?
a) Foram Quatro fases: O ajuste fiscal; O
Programa de Ação Imediata; A criação da URV
(Unidade Real de Valor) e; A implementação da
nova moeda o Real.
b) Foram três fases: O Programa de Ação
Imediata; A criação da URV (Unidade Real de
Valor) e; A implementação da nova moeda o Real.
c) Foram duas fases: A criação da URV (Unidade
Real de Valor) e; A implementação da nova
moeda o Real.
d) Nenhuma das alternativas

17) As imagens de um menino sírio morto numa
praia da Turquia viraram símbolo da crise migratória
que já matou milhares de pessoas do Oriente Médio
e da África que tentaram chegar à Europa para
escapar de guerras, de perseguições e da pobreza.

20) A Nova República iniciou-se no Brasil com o
governo de José Sarney em 1985, e permanece
até os dias atuais. Durante seu governo foi
elaborada uma nova Constituição, promulgada em
1988, que garantia eleições diretas e livres a todos
os cargos eletivos. Diante desses fatos históricos
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na política nacional, qual foi o primeiro presidente
eleito diretamente desde 1960, no ano de 1989?
a) Fernando Collor de Melo.
b) Luiz Inácio Lula da Silva.
c) Fernando Henrique Cardoso.
d) Nenhuma das alternativas.

comportamento da doença ou agravo selecionado
como alvo das ações, de forma que as medidas
de
intervenção
pertinentes
possam
ser
desencadeadas com oportunidade e eficácia. São
funções da vigilância epidemiológica:
a) Coleta de dados; processamento dos dados
coletados; análise e interpretação dos dados
processados; recomendação das medidas de
controle apropriadas; promoção das ações de
controle indicadas; avaliação da eficácia e
efetividade das medidas adotadas; divulgação de
informações pertinentes.
b) Consolidação e análise de informações já
disponíveis; conclusões preliminares a partir
dessas
informações;
apresentação
das
conclusões preliminares e formulação de
hipóteses; definição e coleta das informações
necessárias para testar as hipóteses.
c) Reformulação das hipóteses preliminares;
comprovação da nova conjectura; definição e
adoção de medidas de prevenção e controle.
d) Nenhuma das alternativas.

21) Pacientes que já utilizam a fosfoetanolamina
sintética para o tratamento do câncer devem ter
assegurado o direito de continuar esse uso, ainda
que os testes clínicos para validar os efeitos da
substância não tenham sido realizados, segundo o
imunologista Durvanei Augusto Maria, que
pesquisa a substância há cerca de dez anos no
Instituto Butantã, em São Paulo.
Disponível em:
<http://ciencia.estadao.com.br/blogs/hertonescobar/nunca-falei-em-cura-diz-pesquisador-dafosfoetanolamina-no-instituto-butantan/>.
Acesso em 05 abril, 2016.

Sobre a “pílula do câncer” é CORRETO afirmar:
a) O Senado ainda não aprovou o projeto de lei que
permite a fabricação, distribuição e o uso da
fosfoetanolamina sintética, conhecida como “pílula do
câncer”.
b) Desenvolvida pela Universidade de São Paulo
(USP) para o tratamento de tumor maligno, a
substância é apontada como possível cura para
diferentes tipos de câncer, mas não passou por
testes em humanos e não tem eficácia comprovada,
por isso não é considerada um remédio.
c) A fosfoetanolamina possui registro na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), porém,
seus efeitos colaterais nos pacientes ainda são
desconhecidos.
d) Nenhuma das alternativas.

24) Referente ao Sistema de Informação de
Agravos de Notificação, assinale a alternativa que
apresente alguns aspectos que devem ser
considerados na notificação:
a) Notificar a simples suspeita da doença. Deve-se
aguardar a confirmação do caso para se efetuar a
notificação, pois isto pode significar perda da
oportunidade de intervir eficazmente.
b) A notificação tem de ser compartilhada, só
podendo ser divulgada dentro do âmbito médico
sanitário em caso de risco para a comunidade,
respeitando-se o direito de anonimato dos
cidadãos.
c) O envio dos instrumentos de coleta de
notificação deve ser feito mesmo na ausência de
casos, configurando-se o que se denomina
notificação negativa, que funciona como um
indicador de eficiência do sistema de informações.
d) Nenhuma das alternativas.

22) O Carnaval é a maior festa popular do país. As
escolas de samba trabalham o ano inteiro para
serem julgadas em uma única apresentação.
Cerca de cinco mil desfilantes ensaiam nas
quadras, sendo eles sambistas, passistas, mestresala, porta-bandeira, destaques, alas e também os
participantes da orquestra e da bateria. Chegado o
grande dia, tudo deve estar em perfeita ordem e
harmonia. Em 2015, qual escola de samba foi a
campeã do carnaval carioca?
a) Beija-Flor de Nilópolis.
b) Salgueiro.
c) Unidos da Tijuca.
d) Nenhuma das alternativas.

25) Quanto às ações desenvolvidas nos serviços
de saúde pelas categorias de Enfermagem,
assinale a alternativa CORRETA com relação as
ações de natureza terapêutica ou propedêutica de
enfermagem:
a) São as que incluem-se as ações de
planejamento, gestão, controle, supervisão e
avaliação da assistência de enfermagem.
b) São aquelas cujo foco centra-se na organização
da totalidade da atenção de enfermagem prestada
à clientela.
c) São as relacionadas à formação e as atividades
de desenvolvimento para a equipe de
enfermagem.
d) Nenhuma das alternativas.

Conhecimentos Específicos
23) A vigilância epidemiológica compreende um
ciclo
de
funções
específicas
e
intercomplementares, desenvolvidas de modo
contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o
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26) A Equipe de Saúde da Família é responsável
por um número determinado de famílias. É o que
se chama de “população adscrita”. Assinale a
alternativa CORRETA:
a) Recomenda-se que cada ESF acompanhe
entre 800 e 1.500 famílias, não ultrapassando o
limite máximo de 5.500 pessoas.
b) Recomenda-se que cada ESF acompanhe
entre 600 e 1.000 famílias, não ultrapassando o
limite máximo de 4.500 pessoas.
c) Recomenda-se que cada ESF acompanhe entre
1000 e 1.800 famílias, não ultrapassando o limite
máximo de 6.500 pessoas.
d) Nenhuma das alternativas.

b) É constituído por um conjunto de compromissos
sanitários, traduzidos em objetivos de processos e
resultados, derivados da análise da situação de
saúde do país e das prioridades definidas pelos
governos federal, estadual e municipais.
c) Estabelece as responsabilidades de cada ente
federado, de forma a tornar mais claro quem deve
fazer o quê, contribuindo, assim, para o
fortalecimento da gestão compartilhada e solidária
do SUS.
d) Nenhuma das alternativas.
30) São consideradas ações de Vigilância em
Saúde:
a) Observação e análise permanentes da situação
de saúde da população.
b) Monitoramento e avaliação integrada.
c) Promoção, prevenção e controle de doenças e
agravos à saúde.
d) Nenhuma das alternativas.

27) Os componentes de uma Equipe de Saúde da
Família deve ser composta, no mínimo:
a) Por 1 médico generalista (com conhecimento
de clínica geral), 1 enfermeiro, 1 auxiliar de
enfermagem e de 4 a 6 Agentes Comunitários de
Saúde.
b) Por 2 médicos generalista (com conhecimento
de clínica geral), 1 enfermeiro, 2 auxiliar de
enfermagem e de 4 a 6 Agentes Comunitários de
Saúde.
c) Por 1 médico generalista (com conhecimento de
clínica geral), 2 enfermeiros, 1 auxiliar de
enfermagem e de 6 a 10 Agentes Comunitários de
Saúde.
d) Nenhuma das alternativas.
28) Conforme a lei nº 8.080/90: Art. 5º São
objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
I - a identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde;
II - a formulação de política de saúde destinada a
promover, nos campos econômico e social,
III - a assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, com a realização integrada das ações
assistenciais e das atividades preventivas.
É CORRETO afirmar que:
a) A afirmativa l está correta.
b) As afirmativas I e II estão corretas.
c) As afirmativas I, II e III estão corretas.
d) Nenhuma das alternativas.
29) O Pacto pela Saúde define prioridades
articuladas e integradas em três componentes:
Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e
Pacto de Gestão do SUS. Referente ao Pacto de
Vida assinale a alternativa CORRETA:
a) Passa por um movimento de repolitização da
saúde, com clara estratégia de mobilização social
vinculada ao processo de instituição da saúde
como direito de cidadania, tendo o financiamento
público da saúde como um de seus pontos
centrais.
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