
CONCURSO PÚBLICO
PÃO DE AÇúCAR (AL) - MÉDIO (TARDE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM

Atenção!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no
topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que
sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nab.
prova.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar  aparelhos eletrônicos,  tais  como telefone celular,  notebook,  receptor,  gravador  ouc.
máquina fotográfica ou equivalente.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para  fins  de  correção  do  Cartão  de  Respostas,  serão  levadas  em  consideração  apenas  as7.
marcações realizadas no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota8.
zero a toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a
correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter9.
nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas10.
devidamente preenchida e assinada ao fiscal  da sala.  Aquele que descumprir  esta regra será
ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 1.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  O  músculo  estriado  esquelético  é  inervado  pelo
sistema nervoso vegetativo e, como este se encontra em
parte  sob  controle  consciente,  chama-se  músculo
involuntário.

b) A circulação sanguínea humana pode ser dividida em
dois  grandes circuitos:  um leva sangue aos pulmões,
para oxigená-lo, e outro leva sangue oxigenado a todas
as células do corpo.

c) No ser humano, os elementos que constituem a célula
são  a  membrana  celular  (plasmática),  o  núcleo,  e  o
citoplasma.

d) Consumo de bebida alcoólica é um fator de risco para
o câncer de mama.

e) Além dos leucócitos, também fazem parte do sistema
imune as células do sistema mononuclear fagocitário.

QUESTÃO 2.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Compete à direção municipal do Sistema Único de
Saúde (SUS) normatizar complementarmente as ações e
serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação.

b) Coletar dados relativos a suas atribuições, para fins
de controle e planejamento das ações de saúde, é uma
atividade típica do Agente Comunitário de Saúde, em sua
área geográfica de atuação.

c) Compete à direção municipal  do Sistema Único de
Saúde  (SUS)  dar  execução,  no  âmbito  municipal,  à
política de insumos e equipamentos para a saúde.

d) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete  regular  os  direitos  assegurados  às  pessoas
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

e) Verificar o estado vacinal de crianças em sua área
geográfica  de  atuação  é  uma  atividade  do  Agente
Comunitário de Saúde.

QUESTÃO 3.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete participar do planejamento e programação da
rede regionalizada e hierarquizada do SUS.

b) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete  participar  da  execução,  controle  e  avaliação
das ações referentes às condições e aos ambientes de
trabalho.

c)  O  conjunto  de  características  quantitativas  e
qualitativas  da  rede  de  saúde  na  área  é  um  critério
considerado para o estabelecimento de valores a serem
transferidos a Municípios, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS).

d) O processo de planejamento e orçamento do Sistema
Único de Saúde (SUS) é descendente, do nível federal até
o local.

e) Motivar a participação de adolescentes em ações de
educação em saúde na sua área geográfica de atuação
é uma atividade do Agente Comunitário de Saúde.

QUESTÃO 4.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete definir modelos e regras para a implantação de
sinalização vertical nas vias urbanas de transporte.

b) Compete à direção municipal do Sistema Único de
Saúde  (SUS)  formar  consórcios  administrativos
intermunicipais que possam atender às necessidades do
SUS.

c) Realizar o acompanhamento da pessoa com sinais ou
sintomas  de  alteração  na  cavidade  bucal  é  uma
atribuição do Agente Comunitário de Saúde, em sua área
geográfica de atuação.

d) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete executar serviços de vigilância sanitária.

e) Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e
sociocultural  é  uma  atividade  típica  do  Agente
Comunitário  de  Saúde,  em  sua  área  geográfica  de
atuação.
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QUESTÃO 5.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  A  realização  de  visitas  domiciliares  regulares  para
acolhimento de pessoas em sofrimento psíquico é uma
atividade típica do Agente Comunitário de Saúde, em sua
área geográfica de atuação.

b) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete  regular  a  ut i l ização  de  adit ivos  em
combustíveis  em  veículos  de  transporte  rodoviário.

c) O ressarcimento do atendimento a serviços prestados
para  outras  esferas  de  governo  é  um  critér io
considerado para o estabelecimento de valores a serem
transferidos a municípios, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS).

d) Compete à direção municipal do Sistema Único de
Saúde (SUS) colaborar na fiscalização das agressões ao
meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde
humana.

e) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete  promover  a  descentralização  para  os
Municípios  dos  serviços  e  das  ações  de  saúde.

QUESTÃO 6.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Manter-se atualizado com a legislação pertinente ao
órgão  onde  exerce  suas  funções  é  um  dever
fundamental  do  servidor  público.

b) Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho
é um dever fundamental do servidor público.

c)  Identificar  detalhadamente  as  atividades,  suas
características e recursos é uma forma de melhorar a
precisão das estimativas de prazo.

d) É vedado ao servidor público reavaliar periodicamente
os prazos definidos a fim de identificar riscos e tomar
medidas corretivas.

e) Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências
específicas da defesa da vida e da segurança coletiva é
um dever fundamental do servidor público.

QUESTÃO 7.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Elaborar estimativas com base em parâmetros é uma
forma de melhorar o planejamento do tempo.

b)  Ao  planejar  um  conjunto  de  atividades,  pode  ser
necessário designar servidores mais experientes para as
atividades mais críticas a fim de gerenciar o risco de
atraso.

c)  O  servidor  público  pode  util izar  modelos  de
cronogramas  de  projetos  anteriores  semelhantes,
quando disponíveis, para auxiliar no planejamento de um
novo projeto.

d) O servidor público, quando envolvido em um projeto,
deve  evitar  trabalhar  em  atividades  que  possuam
dependências  com  outras  atividades,  pois  isso  pode
reduzir a eficiência do seu desempenho.

e) Direcionar esforços para a identificação de atividades
e  definição  de  prazos  é  uma  forma  de  melhorar  o
planejamento do tempo.

QUESTÃO 8.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  Desenvolver  um  cronograma  é  uma  atividade  que
pode  prejudicar  o  gerenciamento  do  tempo  em  um
projeto.

b) Ao realizar o planejamento das atividades a serem
realizadas,  o  servidor  público  deve  certificar-se  de
consultar  as  principais  partes  interessadas  a  fim  de
garantir  que todas as informações pertinentes ao seu
trabalho serão conhecidas.

c) Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços,
por  quem  é  de  direito,  é  um  dever  fundamental  do
servidor público.

d) Para realizar o controle de prazos, o servidor deve ter
acesso a informações sobre o trabalho planejado e o
trabalho efetivamente realizado.

e) Comunicar imediatamente a seus superiores todo e
qualquer ato ou fato contrário ao interesse público é um
dever fundamental do servidor público.
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QUESTÃO 9.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O planejamento de tempo pode exigir a realização de
reuniões  com  os  demais  servidores  a  fim  de  tomar
decisões sobre prazos.

b)  Participar  dos  movimentos  e  estudos  que  se
relacionem com a melhoria do exercício de suas funções
é um dever fundamental do servidor público.

c) Ao discutir alternativas para antecipar o prazo de uma
atividade,  o  servidor  público  deve  discutir  os  riscos
envolvidos em cada alternativa para redução do prazo.

d)  Ser  assíduo  e  frequente  ao  serviço  é  um  dever
fundamental do servidor público.

e)  Definir  uma lista de atividades a serem realizadas,
assim como a melhor sequência para a execução do
trabalho, é um esforço que reduz a eficiência do servidor
público no exercício da sua função.

QUESTÃO 10.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) No Brasil, a assistência à saúde é vedada à iniciativa
privada.

b)  A  realização  de  visitas  domiciliares  regulares  e
periódicas para  acolhimento da mulher  e  do homem,
desenvolvendo  ações  de  educação  para  promover  a
saúde e prevenir  doenças,  é uma atividades típica do
Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica
de atuação.

c) Compete à direção municipal  do Sistema Único de
Saúde  (SUS)  gerir  laboratórios  públicos  de  saúde  e
hemocentros.

d)  Acompanhar  periodicamente  pessoas  com
dependência  química  de  álcool  é  uma  atribuição  do
Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica
de atuação.

e) Compete à direção municipal  do Sistema Único de
Saúde (SUS) controlar e fiscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde.

QUESTÃO 11.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  Os  níveis  de  participação  do  setor  da  saúde  nos
orçamentos  estaduais  e  municipais  é  um  critério
considerado para o estabelecimento de valores a serem
transferidos a municípios, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS).

b) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete definir requisitos e regras para o regime geral
de  previdência  dos  trabalhadores  da  indústria
metalúrgica, assim como definir requisitos para exercer
o direito de greve.

c) O Agente Comunitário de Saúde deve realizar visitas
domiciliares regulares e periódicas para identificação de
situações de risco às famílias em sua área geográfica de
atuação.

d) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete executar serviços de saúde do trabalhador.

e) Compete à direção municipal  do Sistema Único de
Saúde (SUS) colaborar com a União e os Estados na
execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e
fronteiras.

QUESTÃO 12.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O tecido epitelial compõe-se quase exclusivamente de
células e tem a função de cobrir superfícies.

b) O tecido conjuntivo é encontrado abaixo do epitélio e
tem  a  função  de  sustentar  e  nutrir  tecidos  não
vascularizados.

c)  Sedentarismo (não fazer  exercícios)  é  um fator  de
risco para o câncer de mama.

d)  Os principais  componentes do sistema circulatório
são: coração, vasos sanguíneos, sangue, vasos linfáticos
e linfa.

e) Os condrócitos são as células do tecido nervoso, que
ficam mergulhados numa substância intersticial densa e
não se comunicam.
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QUESTÃO 13.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O sistema excretor é formado por um conjunto de
órgãos que filtram o sangue,  produzem e excretam a
urina.

b) O tecido muscular é constituído por células chamadas
osteócitos e por uma substância intersticial compacta e
resistente.

c) Exposição frequente a radiações ionizantes (Raios-X)
é um fator de risco para o câncer de mama.

d)  Nos  pulmões,  os  brônquios  ramif icam-se
profusamente,  dando  origem  a  tubos  cada  vez  mais
finos, os bronquíolos.

e)  Obesidade  e  sobrepeso,  principalmente  após  a
menopausa,  são  fatores  de  risco  para  o  câncer  de
mama.

QUESTÃO 14.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) A linfa é o líquido que circula pelos vasos linfáticos.

b) Os ovários são as gônadas femininas. Eles produzem
testosterona  e  progesterona,  hormônios  sexuais
masculinos.

c)  Câncer  de  mama  é  uma  doença  resultante  da
multiplicação de células anormais da mama, que forma
um tumor com potencial de invadir outros órgãos.

d) A base de cada pulmão apoia-se no diafragma, órgão
músculo-membranoso que separa o tórax do abdômen.

e) O sistema excretor é constituído por um par de rins,
um par de ureteres, pela bexiga urinária e pela uretra.

QUESTÃO 15.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue
contra a parede das artérias.

b) O coração é um órgão muscular oco que se localiza
no  meio  do  peito,  sob  o  osso  esterno,  ligeiramente
deslocado para a esquerda.

c)  A  bexiga  urinária  é  uma bolsa  de  parede  elástica,
dotada de musculatura lisa, cuja função é acumular a
urina produzida nos rins.

d)  Os  vasos  sanguíneos  são  de  três  tipos  básicos:
artérias, veias e capilares.

e) O tecido conjuntivo é constituído principalmente por
células adiposas.

QUESTÃO 16.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Não está incluída no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância
sanitária.

b) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete executar serviços de saneamento básico.

c)  A  realização  de  visitas  domiciliares  regulares  para
identificação  do  estado  vacinal  da  gestante  é  uma
atividades típica do Agente Comunitário de Saúde, em
sua área geográfica de atuação.

d) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete executar serviços de vigilância epidemiológica.

e)  O desempenho técnico,  econômico e financeiro no
período  anterior  é  um  critério  considerado  para  o
estabelecimento  de  valores  a  serem  transferidos  a
municípios, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 17.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete executar serviços de alimentação e nutrição.

b) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete  legislar  sobre  medidas  e  sanções  penais  e
administrativas  derivadas  de  condutas  e  atividades
lesivas ao meio ambiente, à fauna e à flora.

c) A previsão do plano quinquenal de investimentos da
rede é um critério considerado para o estabelecimento
de valores a serem transferidos a municípios, no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS).

d)  Realizar  visitas  domiciliares  regulares  para
acompanhamento da gestante, no pré-natal, no parto e
no  puerpério,  é  uma  atividade  típica  do  Agente
Comunitário  de  Saúde,  em  sua  área  geográfica  de
atuação.

e) Realizar, em sua área geográfica de atuação, ações de
promoção de saúde e de prevenção de quedas entre
pessoas  idosas  é  uma  atividade  típica  do  Agente
Comunitário de Saúde.
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QUESTÃO 18.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O perfil epidemiológico da população a ser coberta é
um  critério  considerado  para  o  estabelecimento  de
valores a serem transferidos a Municípios, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS).

b) Realizar visitas para acolhimento da lactante, nos seis
meses seguintes  ao  parto,  é  uma atividade típica  do
Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica
de atuação.

c)  O  perfil  demográfico  da  região  é  um  critério
considerado para o estabelecimento de valores a serem
transferidos a municípios, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS).

d) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete  organizar,  controlar  e  executar  os  serviços
públicos de saúde.

e) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete definir políticas de proteção integral à criança e
ao adolescente.

QUESTÃO 19.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Não está incluída no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância
epidemiológica.

b) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete planejar as ações de saúde e gerir os serviços
públicos de saúde.

c) Cabe ao Agente Comunitário de Saúde, em sua área
geográfica  de  atuação,  realizar  visitas  domiciliares
periódicas para acompanhamento de grupos de risco
com maior vulnerabilidade social.

d)  Estimular  a  participação  nas  políticas  públicas
voltadas para as áreas de saúde é considerado atividade
típica do Agente Comunitário  de Saúde,  em sua área
geográfica de atuação.

e) Cabe ao Agente Comunitário de Saúde, em sua área
geográfica de atuação, desenvolver ações de educação
para promover a saúde e prevenir doenças nos grupos
homossexuais e transexuais.

QUESTÃO 20.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) No exercício da sua função, o servidor público deve
evitar  definir  prazos  para  a  realização  das  suas
atividades.

b)  Apresentar-se  ao  trabalho  com  vestimentas
adequadas  ao  exercício  da  função  é  um  dever
fundamental do servidor público.

c)  Conhecer  as  expectativas  de  prazo  do  gestor,  do
cliente e das demais partes interessadas é uma etapa
importante  para  o  planejamento  do  tempo  em  uma
instituição.

d)  Conhecer  todas  as  demandas  de  atividades  e
entregas  e  tê-las  documentadas  é  uma  forma  de
subsidiar o gerenciamento de tempo.

e)  Definir  atribuições,  delegar  atividades  e  definir
responsáveis são atitudes que aumentam a eficiência no
ambiente de trabalho.
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 21.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  As organizações e associações representativas,  no
tocante  a  direitos  e  interesses  coletivos,  têm
legitimidade  para  interpor  recurso  administrativo.

b)  Aqueles  cujos  direitos  ou  interesses  forem
indiretamente  afetados  pela  decisão  recorrida  têm
legitimidade para interpor recurso administrativo.

c)  Salvo  disposição  legal  em  contrário,  o  recurso
administrativo não tem efeito suspensivo.

d)  O  servidor  público  civil  municipal  tem  o  direito  à
realização de greve, o qual será exercido nos termos e
nos limites definidos em lei específica.

e) A administração pública direta é impedida de seguir
os princípios de legalidade e impessoalidade.

QUESTÃO 22.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Wylka realizou um investimento no valor de R$ 3.700
em um banco.  Após  1  ano,  ela  observou  que  o  seu
investimento apresentou rendimentos da ordem de 3%,
acumulando, assim, um montante de R$ 3.811.

b)  Se  um  aquário  em  formato  retangular  possui
dimensões  iguais  a  8m,  13m,  e  136m,  então  o  seu
volume será igual a 14.010m³.

c)  Se  um  reservatório  em  formato  retangular  possui
dimensões iguais  a  10m,  16m,  e  131m,  então o  seu
volume será igual a 21.080m³.

d) Jamylly realizou uma aplicação financeira no valor de
R$ 12.000 em uma corretora de investimentos. Após 6
meses,  Jamylly  observou  que  o  seu  investimento
apresentou rendimentos da ordem de 6%, acumulando,
assim, um montante de R$ 12.410.

e)  Tatiana  comprou  um  travesseiro  e  obteve  um
desconto  de  10%.  Sabendo  que  o  valor  original  do
produto era de R$ 45, Tatiana deverá pagar R$ 38,50
pelo item.

QUESTÃO 23.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Se  um  reservatório  em  formato  retangular  possui
dimensões iguais  a  18m,  28m,  e  111m,  então o  seu
volume será igual a 55.944m³.

b) Vitor comprou uma camisa e obteve um desconto de
10%. Sabendo que o valor original do produto era de R$
90, Vitor deverá pagar R$ 78,5 pelo item.

c) Adalberto realizou um investimento no valor de R$
2.600 em um banco. Após 1 ano, Adalberto observou
que  o  seu  investimento  apresentou  rendimentos  da
ordem de 2%, acumulando, assim, um montante de R$
2.880.

d) Há 2 anos, o peso de Drance era de 72 kg. Há 1 ano,
seu peso era de 76 kg. Atualmente, seu peso é 71 kg.
Assim, é correto afirmar que seu peso médio, no período
considerado, é igual a 75 kg.

e)  Mariana  comprou  um  grampeador  e  obteve  um
desconto  de  25%.  Sabendo  que  o  valor  original  do
produto era de R$ 12, Mariana deverá pagar mais de R$
10 pelo item.

QUESTÃO 24.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A raiz quadrada de 1.849 corresponde a 82.

b)  Se  um  tanque  em  formato  retangular  possui
dimensões  iguais  a  6m,  10m,  e  141m,  então  o  seu
volume será igual a 8.226m³.

c)  Theresa  realizou  um  investimento  no  valor  de  R$
30.000 em um banco. Após 1 ano, ela observou que o
seu investimento apresentou rendimentos da ordem de
3,5%, acumulando, assim, um montante de R$ 30.750.

d)  Se  um  tanque  em  formato  retangular  possui
dimensões  iguais  a  60m,  49m,  e  76m,  então  o  seu
volume será igual a 223.440m³.

e) Se um triângulo possui base igual a 24 cm e altura
igual a 30 cm, então sua área será igual a 240 cm².

QUESTÃO 25.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Vicente adquiriu um empréstimo no valor de R$ 7.200.
Após 1 mês, foi necessário pagar juros no valor de 0,5%
do empréstimo.  Assim,  é  correto  afirmar  que Vicente
pagou mais de R$ 30 em juros no 1º mês.

b) João Rosas comprou um produto importado por 129
dólares. Considerando que na época o valor do Dólar era
de R$ 3,80, podemos afirmar que João Rosas gastou
mais de R$ 500.

c)  Veridiana  comprou  um  produto  importado  por  58
euros. Considerando que na época o valor do Euro era de
R$ 3,90, podemos afirmar que Veridiana gastou mais de
R$ 280.

d) A raiz quadrada de 1.936 corresponde a 92.

e)  Se  uma  piscina  em  formato  retangular  possui
dimensões iguais a 4m, 7m, e 146m, então o seu volume
será igual a 4.812m³.
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QUESTÃO 26.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Nerelle  comprou  um  produto  importado  por  56
dólares. Considerando que na época o valor do Dólar era
de R$ 3,95, podemos afirmar que Nerelle gastou mais de
R$ 250.

b) Um galpão possui área total de 1524m² e foi dividido
em 12 partes iguais. Assim, é possível afirmar que, após
a divisão, cada parte possui 141m².

c) Há 2 anos, o peso de Gertrudes era de 64 kg. Há 1
ano, seu peso era de 60 kg. Atualmente, seu peso é 68
kg.  Assim,  é  correto afirmar que seu peso médio,  no
período considerado, é inferior a 62 kg.

d) Tatiane comprou um pneu e obteve um desconto de
15%. Sabendo que o valor original do produto era de R$
340, Tatiane deverá pagar R$ 150 pelo item.

e) Um galpão possui área total de 1488m² e foi dividido
em 24 partes iguais. Assim, é possível afirmar que, após
a divisão, cada parte possui 62m².

QUESTÃO 27.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) No Brasil, são vedados o direito de propriedade e o
direito à locomoção no território nacional, ainda que em
tempo de paz.

b)  A  proteção  à  infância  e  a  assistência  aos
desamparados  são  direitos  sociais  previstos  na
Constituição  Federal  de  1988.

c) O lazer e a segurança são direitos sociais previstos na
Constituição Federal de 1988.

d)  No  Brasil,  a  certidão  de  óbito  é  gratuita  para  os
reconhecidamente pobres, na forma da lei.

e) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de
pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles
esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

QUESTÃO 28.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) No Brasil, cabe ao Estado promover, na forma da lei, a
defesa do consumidor.

b)  A  remuneração do trabalho noturno superior  à  do
diurno é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais,
fixado na Constituição Federal de 1988.

c)  São  brasileiros  natos  os  nascidos  na  República
Federativa  do  Brasil,  ainda  que  de  pais  estrangeiros,
desde que estes não estejam a serviço de seu país.

d)  No  Brasil,  é  garantido  o  direito  de  herança  às
mulheres, sendo vedado aos homens.

e)  A  alimentação  e  o  trabalho  são  direitos  sociais
previstos na Constituição Federal de 1988.

QUESTÃO 29.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro
que  tiver  cancelada  sua  naturalização,  por  sentença
judicial,  em  virtude  de  atividade  nociva  ao  interesse
nacional.

b) No Brasil, o registro civil de nascimento é gratuito para
os reconhecidamente pobres, na forma da lei.

c)  Construir  uma  sociedade  reclusa,  injusta  e
individualista,  tolhendo  assim  o  desenvolvimento
nacional, é o principal objetivo da República Federativa
do Brasil.

d) A moradia e o transporte são direitos sociais previstos
na Constituição Federal de 1988.

e)  A  cidadania  e  a  soberania  são  fundamentos  da
República Federativa do Brasil.

QUESTÃO 30.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O recurso administrativo não será conhecido quando
interposto por quem não seja legitimado.

b) É desaconselhável ao servidor público atuar segundo
padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé.

c)  Os cidadãos ou associações,  quanto  a  direitos  ou
interesses  difusos,  têm  legitimidade  para  interpor
recurso  administrativo.

d)  Das  decisões  administrativas  cabe  recurso
administrativo,  em face de razões de legalidade e  de
mérito.

e)  O  direito  da  Administração  de  anular  os  atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para
os destinatários decai em cinco anos, contados da data
em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

QUESTÃO 31.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) É vedado à administração pública indireta seguir os
princípios de moralidade, publicidade e eficiência.

b)  Salvo  exigência  legal,  a  interposição  de  recurso
administrativo independe de caução.

c) Os titulares de direitos e interesses que forem parte
no  processo  têm  legitimidade  para  interpor  recurso
administrativo.

d) O recurso deve ser dirigido à autoridade que proferiu a
decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo previsto
em lei, o encaminhará à autoridade superior.

e)  O  órgão  competente  poderá  declarar  extinto  o
processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da
decisão se tornar impossível,  inútil  ou prejudicado por
fato superveniente.
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QUESTÃO 32.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  A  Administração  deve  anular  seus  próprios  atos,
quando eivados de vício de legalidade.

b) O recurso administrativo não será conhecido quando
interposto após exaurida a esfera administrativa.

c) No Brasil, o prazo de validade do concurso público é
de oito anos, prorrogável por até dezesseis anos.

d) O recurso administrativo não será conhecido quando
interposto perante órgão incompetente.

e) É garantido ao servidor público civil municipal o direito
à livre associação sindical.

QUESTÃO 33.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Nos processos administrativos, deve ser ignorado o
critério de atuação conforme a lei e o Direito.

b) O recurso administrativo tramitará no máximo por três
instâncias  administrativas,  salvo  disposição  legal
diversa.

c)  Em  decisão  na  qual  não  se  evidencie  lesão  ao
interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que
apresentarem  defeitos  sanáveis  poderão  ser
convalidados  pela  própria  Administração.

d) A Administração pode revogar seus próprios atos por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos.

e) O recurso administrativo não será conhecido quando
interposto fora do prazo.

QUESTÃO 34.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  O  seguro-desemprego,  em  caso  de  desemprego
involuntário, é um direito dos trabalhadores urbanos e
rurais, fixado na Constituição Federal de 1988.

b) A previdência social e a proteção à maternidade são
direitos  sociais  previstos  na  Constituição  Federal  de
1988.

c) A Constituição Federal de 1988 veda aos cidadãos
brasileiros  o  direito  a  receber  dos  órgãos  públicos
informações de seu interesse particular.

d) A língua portuguesa é o idioma oficial da República
Federativa do Brasil.

e)  O  salário  mínimo,  fixado  em lei,  é  um direito  dos
trabalhadores  urbanos  e  rurais,  garantido  pela
Constituição  Federal  de  1988.

QUESTÃO 35.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) A educação e a saúde são direitos sociais previstos na
Constituição Federal de 1988.

b) O fundo de garantia do tempo de serviço é um direito
dos  trabalhadores  urbanos  e  rurais,  f ixado  na
Constituição  Federal  de  1988.

c) No Brasil,  a prática do racismo não constitui crime,
ainda  que  praticada  em  ambiente  público,  diante  da
presença de outros cidadãos.

d)  A  aposentadoria  é  um  direito  dos  trabalhadores
urbanos e rurais, fixado na Constituição Federal de 1988.

e) A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros
natos  e  naturalizados,  salvo  nos  casos  previstos  na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

O IBGE

O  IBGE  é  uma  entidade  da  administração  pública
federal,  vinculada  ao  Ministério  do  Planejamento,
Desenvolvimento  e  Gestão,  que  possui  quatro
diretorias  e  dois  outros  órgãos  centrais.
Para  que  suas  atividades  possam  cobrir  todo  o
território nacional,  o IBGE possui a rede nacional de
pesquisa e disseminação, composta por 27 Unidades
Estaduais (26 nas capitais dos estados e 1 no Distrito
Federal),  27  Supervisões  de  Documentação  e
Disseminação de Informações (26 nas capitais e 1 no
Distrito Federal) e 583 Agências de Coleta de dados
nos principais municípios.
(Fonte: www.ibge.gov.br, com adaptações)

QUESTÃO 36.

Leia o texto 'O IBGE',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) De acordo com o texto, o IBGE é uma entidade da
administração pública federal.

b) O texto apresenta informações sobre o novo concurso
público para provimento de cargos no IBGE.

c)  O  texto  apresenta  as  medidas  do  governo  para
combater a inflação.

d)  O termo "entidade",  no texto,  pode ser  classificado
como verbo intransitivo.

e)  O termo "entidade",  no texto,  pode ser  classificado
como verbo transitivo direto.
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QUESTÃO 37.

Leia o texto 'O IBGE',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O texto traz informações institucionais sobre o IBGE,
uma entidade da administração pública federal.

b)  O  texto  traz  informações  institucionais  sobre  a
Petrobras, uma empresa estatal dedicada à exploração
de petróleo no Brasil.

c) A rede nacional de pesquisa e disseminação do IBGE
é composta exclusivamente por 583 Unidades Estaduais
de Disseminação de Informações.

d)  O texto aborda a temática do ensino religioso nas
escolas.

e) No texto, o autor procura instruir o leitor a adotar uma
postura  consciente  em  relação  à  importância  da
reciclagem.

QUESTÃO 38.

Leia o texto 'O IBGE',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) No trecho "nos principais municípios", ocorre verbo de
ligação.

b) O texto afirma que o IBGE possui Agências de Coleta
de  dados  exclusivamente  nas  capitais  dos  estados
brasileiros.

c) Em "possam cobrir todo o território nacional", ocorre
advérbio de modo.

d) O texto afirma que o IBGE possui a rede nacional de
pesquisa.

e) O texto traz uma notícia sobre a recente epidemia de
Dengue na região Norte do Brasil.

QUESTÃO 39.

Leia o texto 'O IBGE',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O vocábulo "Ministério", presente no texto, pode ser
classificado como substantivo.

b)  No  trecho  "nos  principais  municípios",  ocorre  um
numeral multiplicativo.

c) De acordo com o texto, o IBGE possui Agências de
Coleta de dados em todos os municípios brasileiros.

d) No trecho "todo o território nacional", ocorre pronome
interrogativo.

e)  No  trecho  "nos  principais  municípios",  todas  as
palavras estão no singular.
QUESTÃO 40.

Leia o texto 'O IBGE',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a)  O texto em questão apresenta um intenso uso de
figuras de linguagem para expressar a opinião do autor
sobre o tema.

b)  No texto,  o  autor  apresenta ao leitor  uma lista de
sugestões para a ampliação do Estatuto da Criança e do
Adolescente.

c) No texto, a sigla "IBGE" possui função morfológica de
interjeição.

d) Em "possam cobrir todo o território nacional", ocorre
advérbio de negação.

e) De acordo com o texto, o IBGE não possui Agências
de Coleta de dados em todos os municípios brasileiros.
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RASCUNHO


