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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Edital 01/2018
Turno: Tarde - Prova Objetiva
Cargos / Empregos
Auxiliar de Saúde Bucal, Salva-Vidas, Técnico em Enfermagem e
Técnico em Saúde Bucal.

PÁGINA EM BRANCO

LÍNGUA PORTUGUESA
01) Leia o texto a seguir, publicado no jornal O Tempo.
Jovem não consegue diferenciar notícia falsa
Boa parte dos pesquisados não sabe distinguir Fake News
Stanford, EUA. Apesar de constituírem a geração mais familiarizada com as novas tecnologias de
comunicação, crianças e jovens são, no geral, inábeis em diferenciar notícias produzidas por fontes confiáveis
de anúncios e informações falsas na internet. Um estudo da Universidade Stanford definiu como “lamentável”
a capacidade que jovens têm de processar informações encontradas nas redes sociais.
Disponível em: <http://www.otempo.com.br/interessa/jovem-n%C3%A3o-sabe-distinguir-not%C3%ADcia-falsa-diz-estudo-1.1403571>.
Acesso em: 02 abr. 2018. Adaptado.

Com base no que está disposto, é correto afirmar que o título do texto é composto por duas frases:
a) a segunda veicula uma informação nova, distinta da primeira.
b) a primeira tem uma carga negativa e a segunda, uma positiva.
c) a segunda repete enfaticamente o que foi anunciado na primeira.
d) a segunda traz uma informação que corrobora o que foi dito na primeira.
02) Leia, atentamente, a tirinha, escrita e desenhada pelo cartunista argentino Quino, cuja personagem é a garota
Mafalda.

Disponível em: <http://www.livrosepessoas.com/tag/brincadeira/>. Acesso em: 02 abr. 2018.

Com relação ao texto, avalie as afirmações a seguir.
I.

Um dos propósitos do quadrinista na criação desse texto visual foi o de produzir humor para divertir o
leitor.

II.

O leitor, para compreender bem o texto, deve relacionar o sentido das frases ao da imagem que compõe
o último quadrinho.

III. A imagem (representada pela linguagem não verbal) do último quadrinho desconstrói os sentidos
veiculados no texto escrito (linguagem verbal).
IV. O contexto é fruto da dicotomia verbal/não verbal e os desenhos são mais necessários do que as
próprias palavras para o entendimento da história.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) III e IV.
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03) Leia a charge a seguir.
Conto de fada
Conto de fada

Disponível em: < http://www.ivoviuauva.com.br/category/contos-de-fada/page/2/>. Acesso em: 02 abr. 2018. Adaptado.

Considere as informações acerca do gênero textual exemplificado e informe se é verdadeiro (V) ou falso (F)
o que se afirma sobre ele.
( ) O chargista dialoga com um texto-fonte, atualizando-o.
( ) A crítica veiculada nos balões aborda uma questão recorrente.
( ) O negrito caracteriza as onomatopeias e traz sonoridade à ação.
( ) O processo de criação do autor oferta maior realce ao discurso direto.
( ) A verbalização das ideias dos personagens é registrada apenas coloquialmente.
A sequência correta é
a) (F); (V); (F); (F); (F).
b) (F); (F); (V); (F); (V).
c) (V); (V); (F); (V); (F).
d) (V); (F); (V); (V); (V).
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04) Leia, atentamente, a informação veiculada no jornal O Globo.
EUA e outros países anunciam expulsão de diplomatas russos após ataque a ex-expião no
Reino Unido
Medida de Trump também foi adotada por Austrália, Canadá, Ucrânia, Noruega, Albânia e 16 países da União
Europeia que reduziram a presença diplomática da Rússia em seu território. Moscou chama a medida de
‘provocadora’.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em 26 de março passado a expulsão de
60 russos – incluindo diplomatas e outros funcionários do governo – de seu território e o fechamento do
consulado russo em Seattle. A medida contra a Rússia também foi adotada por Austrália, Canadá, Ucrânia,
Noruega, Albânia e 16 países da União Europeia.
A reação em bloco dessas nações é uma retaliação contra o envenenamento de um ex-espião russo na
Inglaterra que, segundo Londres, foi arquitetado por Moscou. E esse não é mais um comportamento aceito
com passividade por aqueles países. O governo russo nega o envolvimento no caso. O embaixador da
Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, posicionou-se sobre a decisão dos EUA de expulsar 12 diplomatas que
trabalham na missão russa para as Nações Unidas: “Foi uma medida muito infeliz e muito hostil”.
Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/trump-anuncia-expulsao-de-60-russos-dos-eua.ghtml>. Acesso em: 02 abr. 2018.
Adaptado.

Com relação ao texto, avalie as informações a seguir.
I.

O texto faz referência a outros interlocutores de forma direta ou de forma indireta; nesse último caso,
por meio da representação não literal da fala.

II.

O presidente dos EUA é explicitamente caracterizado, na reportagem, como alguém que contrapõe às
pressões externas o poder a ele conferido como dirigente de seu país.

III.

A expressão destacada em "E esse não é mais um comportamento aceito com passividade por aqueles
países" implica que o ocultamento da verdade parece ser uma prática do governo russo.

IV. A frase "A reação em bloco é uma retaliação contra o envenenamento de um ex-espião russo na
Inglaterra" encerra uma ironia de tom patético, relativa à situação de uma vítima indefesa que originou
o fato.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) III e IV.
05) Atente para a campanha publicitária “Não crie mosquito pra te morder. Dengue mata”, veiculada pela Secretaria
de Saúde - Governo da Bahia.

Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/194006696420016837/>. Acesso em: 02 abr. 2018.

O enunciado presente na primeira frase do texto publicitário – “Não crie mosquito pra te morder” – encerra,
fundamentalmente, uma paráfrase de qual ditado popular muito conhecido?
a) “Tapar o sol com a peneira.”
b) “Dar com os burros n’água.”
c) “Arrumar sarna para se coçar.”
d) “Estar com a corda no pescoço.”
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06) Leia, com atenção, o texto informativo a seguir.
Entenda o que é bitcon
A bitcoin é uma moeda, assim como o real ou o dólar, mas bem diferente dos exemplos citados. O primeiro
motivo é que não é possível mexer no bolso da calça e encontrar uma delas esquecida. Ela não existe
fisicamente, sendo totalmente virtual. O outro motivo diz respeito ao fato de sua emissão não ser controlada
por um Banco Central. A bitcoin é produzida de forma descentralizada por milhares de computadores,
mantidos por pessoas que “emprestam” a capacidade de suas máquinas para criar bitcoins e registrar todas
as transações feitas.
Disponível em: <https://exame.abril.com.br/mercados/entenda-o-que-e-bitcoin/>. Acesso em: 02 abr. 2018. Adaptado.

Acerca do texto apresentado, preencha as lacunas abaixo.
Dentre todas as classe gramaticais, a que mais se apresenta passível de flexões é a representada pelos
verbos, que se flexionam em número, pessoa, modo, tempo e voz. No texto, verbos como “diz”, “existe” e
“emprestam” estão empregados no modo ________________________ e expressam uma ação que está
ocorrendo no momento _______________________. Na frase “A bitcoin é produzida de forma descentralizada
por milhares de computadores”, identifica-se a voz _______________________, formada pelo verbo SER
mais o particípio do verbo principal, em que o sujeito é paciente, pois sofre a ação do verbo.
A sequência correta é
a) subjuntivo / futuro / ativa
b) subjuntivo / pretérito / reflexiva
c) indicativo / presente / passiva analítica
d) indicativo / presente / passiva sintética
07) Em qual conjunto de frases o sinal indicativo de crase foi empregado corretamente?
a) 1. Empresas estão construindo uma simulação virtual que acreditam ajudará à criar automóveis autônomos
capazes de lidar com qualquer cenário.
2. Colocar veículos autônomos para fazer drifting (um estilo de dirigir) em curvas à altas velocidades não
é algo exatamente prático ou seguro.
b) 1. Os carros-robôs percorreram um longo caminho na última década e seguem passo à passo para
conquistar esse novo mercado.
2. Hoje em dia, um veículo autônomo é capaz de identificar o ambiente à sua volta e navegar por ele sem
qualquer interferência humana.
c) 1. No Brasil a produção de veículos autônomos também está em estudo, mas ainda há desconfianças em
relação à essas novas tecnologias.
2. Os carros autônomos serão apenas a vanguarda deste novo campo da tecnologia e do impacto
disruptivo que poderão causar à possível clientela.
d) 1. Um carro autônomo é um veículo capaz de identificar, à vontade, o ambiente circundante e navegar por
ele sem qualquer input humano.
2. O advento da tecnologia dos carros autônomos trouxe consigo notórios dilemas éticos, principalmente
aos que dizem respeito àqueles voltados para a responsabilidade moral, penal ou material por eventuais
acidentes.
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08) Prosódia é a parte da Fonética que descreve a pronúncia (das palavras) usualmente aceita pela maioria
dos falantes cultos, especialmente quanto ao acento tônico. A acentuação gráfica orienta o leitor sobre a
pronúncia adequada das palavras.
Observe as palavras seguintes, considere as informações acerca da acentuação gráfica e informe se é
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.
( ) Na palavra mister, que significa necessidade, profissão, intuito, a vogal tônica é o i, ou seja, ela é
paroxítona.
( ) Na modalidade culta, a palavra pudico (usada para designar aquele que tem pudor, que é recatado)
admite dupla prosódia.
( ) Na variante coloquial do idioma, a palavra boemia é pronunciada com a tônica no mi (bo-e-mi-a); no
padrão culto, no entanto, ela é paroxítona terminada em ditongo, daí a necessidade do circunflexo no
E.
( ) Na palavra condor (que designa a ave de voo altaneiro), para que tivesse a tônica no con, essa sílaba
deveria ter acento circunflexo no primeiro o, pois paroxítona terminada em r é acentuada; todavia, tratase de uma palavra oxítona.
A sequência correta é
a) (F); (F); (V); (V).
b) (F); (V); (F); (F).
c) (V); (V); (F); (F).
d) (V); (F); (V); (V).
09) Observe o que abordam os textos a seguir.
Texto I
“Uma das características universais mais marcantes das línguas naturais é a mudança. Dada a dinamicidade
da linguagem humana, podemos verificar o fenômeno da mudança se manifestando em todos os níveis
linguísticos (fonológico, morfológico, sintático, semântico, pragmático), mas de forma mais evidente no nível
lexical. E à medida que ocorrem mudanças sociais, a língua se adapta a essas mudanças e produz novas
unidades léxicas. Um dos recursos, portanto, de que se utilizam as línguas para a sua continuidade é a
inovação lexical. Por outro lado, uma das provas de vitalidade de uma língua é a sua capacidade de gerar
novas palavras.”
FERRAZ, A. P. A inovação lexical e a dimensão social da língua. In: SEABRA, Maria Cândida T. C. (Org.). O léxico em estudo. Belo
Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2006, p. 219. Adaptado.

Texto II
“Lá tinha a sala com o sofazão, o tapetíssimo, a mesona e as cadeironas. [...] Olhou em volta. Pela fresta da
janela entrava um pouco de claridade. Outra vez viu gigantes. A camona, o pianão, o armariozão, um baú
enorme e uma porção de gente pendurada nos quadros na paredona, olhando para ela.”
PINSKY, Mirna. Pequenininha. Belo Horizonte: Miguilim, 1984.

Preencha as lacunas, considerando o que se afirma no Texto I e sua aplicabilidade no Texto II.
O que conferiu caráter inovador ao texto literário foi o destaque ofertado, em especial, a um(a) novo(a)
_________________________. Para inventá-lo(a), a autora mostrou criatividade quando valorizou
o emprego do _________________________ como recurso estilístico, exemplificado pelo termo
_________________________.
A sequência correta é
a) palavra / comparativo / cadeirona.
b) termo / comparativo / armariozão.
c) item lexical / aumentativo / tapetíssimo.
d) unidade léxica / aumentativo / gigantes.
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10) Todas as frases a seguir foram transcritas e/ou adaptadas do portal <http://www.brasil.gov.br/meioambiente/2016/06/preservacao-da-amazonia-tem-de-levar-em-conta-saude-da-floresta-diz-pesquisa>, que
trata da preservação da Amazônia.
Em qual das frases a forma verbal da oração reduzida está desenvolvida corretamente, entre parênteses?
a) “Quando analisado em conjunto, o efeito das atividades humanas resultantes em perturbações florestais
no Pará é equivalente a uma perda adicional de mais de 139.000 km² de floresta intacta.” (A fim de que
se analise em conjunto).
b) “Ações imediatas são necessárias para combater as perturbações florestais em países tropicais, explica
Silvio Ferraz, da Universidade de São Paulo (USP).” (à medida que se combatem as perturbações
florestais em países tropicais).
c) “Esforços internacionais visando à conservação de espécies das florestas tropicais não irão ter sucesso
sem o controle da exploração madeireira ilegal, de incêndios florestais e da fragmentação de áreas
florestais remanescentes.” (que visem à conservação de espécies das florestas tropicais).
d) “No Brasil, apesar de haver uma liderança sem precedentes no combate ao desmatamento na última
década, o mesmo nível de liderança é necessário agora para proteger a saúde das florestas restantes
nos trópicos.” (se há uma liderança sem precedentes no combate ao desmatamento na última década).
11) Leia, atentamente, o texto a seguir.
SUS inclui novas terapias alternativas, como a de florais
O Sistema Único de Saúde - SUS vai passar a oferecer, entre outras, novas terapias alternativas: a
aromaterapia, a cromoterapia, a hipnoterapia e a terapia de florais. Na lista há também tratamentos menos
conhecidos, como constelação familiar (técnica de representação espacial das relações familiares que permite
identificar bloqueios emocionais de gerações ou membros da família) e a imposição de mãos, descrita pelo
Ministério da Saúde como “cura pela imposição das mãos próximas ao corpo da pessoa para transferência
de energia para o paciente.”
O efeito, diz a pasta, é promover bem-estar e diminuir o estresse e a ansiedade. Baseadas em
conhecimentos tradicionais, práticas como essas têm sido adotadas com maior frequência em unidades da
rede pública de saúde – embora caiba às unidades de saúde municipais e estaduais decidir se adotam ou
não os tratamentos.
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/sus-inclui-dez-novas-terapias-alternativas-como-a-de-florais.shtml>.
Acesso em: 02 abr. 2018. Adaptado.

Acerca do emprego dos sinais de pontuação, é correto afirmar que
a) As aspas indicam uma mudança de interlocutor no discurso.
b) O travessão, na última frase, assinala a presença de termos populares.
c) Os parênteses foram empregados para delimitar intercalação dentro do período.
d) As vírgulas, na primeira frase depois dos dois pontos, isolam orações coordenadas.
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12) Leia o texto seguinte, publicado no jornal Folha de São Paulo.
Técnica criada por Adib Jatene salva bebê em Jerusalém
Clóvis Rossi

Adib Jatene, o notável cirurgião brasileiro, quatro anos depois de sua morte em 2014, salvou da morte
um bebê de mãe filipina, nascido na parte oriental (majoritariamente árabe) de Jerusalém, em operação
conduzida por cirurgiões judeus de um hospital da parte ocidental (quase exclusivamente judaica). Os
médicos informaram ao The Times of Israel a boa nova. “O bebê está em boas condições, ativo e sorridente.”
A mãe, afável entre os jornalistas, preferiu dizer que foi um milagre.
De certa forma foi mesmo: um médico brasileiro de origem árabe, que ajudou a muitas pessoas antes,
inventa uma técnica que, quatro anos após sua morte, salva um bebê de mãe filipina, residente sob a
parte árabe de Jerusalém, após ser operado em dois hospitais, um árabe e outro judeu – inusual caso de
colaboração entre tribos que amam odiar-se.
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/03/procedimento-inventado-por-adib-jatene-ajuda-a-salvarbebe-em-jerusalem.shtml>. Acesso em: 02 abr. 2018. Adaptado.

Segundo o padrão culto da língua portuguesa, as normas da regência, nominal e verbal, não foram
inteiramente cumpridas em algumas das frases abaixo.
I.

"A mãe, afável entre os jornalistas..."

II.

"... que ajudou a muitas pessoas antes..."

III. "... salvou da morte um bebê de mãe filipina..."
IV. "... residente sob a parte árabe de Jerusalém..."
V.

"Os médicos informaram ao The Times of Israel a boa nova."

As normas da regência não foram observadas em
a) I, II e IV.
b) I, III e V.
c) II, IV e V.
d) II, III e IV.
13) Observe o cartaz.

QUANDO O JUSTO GOVERNA, O POVO SE ALEGRA

Disponível em: <http://projeto-timoteo.blogspot.com.br/2014/09/quando-o-justo-governa-o-povo-se-alegra.html>. Acesso em: 02 abr. 2018

Analise as asserções sobre a colocação pronominal.
I.

Na frase “O povo se alegra”, a próclise é opcional, ou seja, pode-se empregar indiferentemente o
pronome antes ou depois do verbo.
PORQUE

II . Quando o verbo não inicia a oração e não há palavra que exija a colocação do pronome antes dele, a
próclise não é obrigatória.
Em relação a essas duas asserções, é correto afirmar que
a) a primeira é falsa e a segunda, verdadeira.
b) a primeira é verdadeira e a segunda, falsa.
c) as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
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14) No período composto por subordinação, a oração substantiva pode desempenhar as mesmas funções que o
substantivo exerce nas orações.
A esse respeito, leia as frases transcritas e adaptadas da reportagem “Vazamento em tubos teriam origem
comum”, publicada no jornal Estado de Minas - Caderno Gerais, de 01 de abril de 2018, e associe as colunas,
relacionando a oração subordinada substantiva sublinhada à sua respectiva função sintática.
ORAÇÕES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS

FUNÇÕES SINTÁTICAS

(1) “Sobre o vazamento em Santo Antônio do Grama, técnicos deram uma
explicação: que houve uma falha em solda de parte do mineroduto.”

( ) Objeto indireto

(2) “Os relatórios convenceram a mineradora de que deveriam ser dadas
férias coletivas para os funcionários.”

( ) Predicativo

(3) “Todos estão convictos de que a Anglo American precisará cumprir uma ( ) Aposto
série de medidas ambientais para sanar os danos.”
(4) “O importante é que o programa de gerenciamento de riscos será revisto, ( ) Complemento nominal
considerando o contexto dos acidentes ocorridos.”
A sequência correta é
a) (2); (3); (1); (4).
b) (2); (4); (1); (3).
c) (3); (2); (4); (1).
d) (4); (1); (3); (2).
15) Leia o texto seguinte e o que se afirma acerca da concordância.
Fazem alguns meses que o Tiangong-1, primeiro laboratório espacial lançado pela China, desintegrou-se ao
reentrar na atmosfera terrestre.
I.

Na concordância do verbo “fazer” com “alguns meses”, a flexão em “fazem” reforça a ideia de pluralidade
e está gramaticalmente correta.
PORQUE

II . O verbo “fazer”, por apresentar como sujeito “alguns meses”, deve concordar com ele e ser grafado na
terceira pessoa do plural.
Em relação a essas duas asserções, é correto afirmar que
a) as asserções I e II são proposições falsas.
b) as asserções I e II são proposições verdadeiras.
c) a asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
d) a asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
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SAÚDE PÚBLICA
16) Sobre o Programa Nacional de Imunizações (PNI), é correto informar que
a) foi formulado após a Constituição de 1988, tendo sido regulamentado na década de 90.
b) por ter sido implementado recentemente, ainda não foi possível mensurar o seu impacto.
c) devido à abrangência do programa, a União é a única esfera responsável pela gestão das ações de vacinação.
d) considerando o risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, o PNI define calendários de vacinação
com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e indígenas.
17) Sobre o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, é correto afirmar que
a) o principal meio de notificação de casos se dá através da declaração de óbito.
b) compreende ações exclusivas das três esferas do governo, sem parcerias com ONG e sociedade civil.
c) todos os medicamentos utilizados para o tratamento da tuberculose têm como fonte os governos estaduais;
daí o motivo pelo qual ainda não se atingiu uma uniformidade na dispensação e no fornecimento para os
estados.
d) os dados informatizados sobre tuberculose estão disponíveis nos Sistemas de Internações (SIH/SUS),
de Atendimento Ambulatorial (SIA/SUS), de Ações da Atenção Básica (SIAB), de Mortalidade (SIM) e
de Notificações (SINAN).
18) Com relação aos princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que
a) são princípios básicos a universalidade, a equidade, a integralidade, a resolutividade e a gratuidade.
b) o princípio da equidade estabelece que as pessoas devem ser tratadas de forma igual, independentemente
de suas características.
c) o SUS é um sistema formado exclusivamente pelas várias instituições de saúde dos três níveis de governo
(União, Estados e Municípios).
d) o princípio da integralidade se refere ao oferecimento de ações de tratamento envolvendo as múltiplas
especialidades médicas não disponíveis em postos de saúde.
19) Relacione os tipos de notificação ou de vigilância epidemiológica às suas respectivas características.
TIPOS DE VIGILÂNCIAS OU NOTIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

(1) Ativa
(2) Passiva
(3) Sentinela
(4) Notificação de casos

(...) Baseia-se na informação proporcionada por um
grupo selecionado como fonte de notificação
do sistema, que se compromete a estudar uma
amostra pré-concebida.
(...) A equipe de saúde busca diretamente os dados
objetos de vigilância.
(...) Processo sistemático e contínuo de comunicação
de dados que envolve toda a equipe de saúde
e a comunidade; geralmente é de caráter obrigatório
e está respaldado pela lei.
(...) Cada nível de saúde envia informação de forma
rotineira e periódica sobre os eventos sujeitos à
vigilância ao nível imediatamente superior.

A sequência correta é
a) (1); (4); (2); (3).
b) (3); (1); (4); (2).
c) (3); (4); (2); (1).
d) (4); (3); (1); (2).
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20) Sobre vigilância epidemiológica ,é correto afirmar que
a) endemia é uma ocorrência de evento relacionado à doença que claramente excede a expectativa normal.
b) epidemia é a condição em que uma doença ou uma infecção permanece em um grupo populacional
definido em uma área geográfica.
c) surto ou endemia são termos equivalentes para a descrição de doenças que estão ocorrendo em número
além do que foi anteriormente previsto.
d) a responsabilidade da notificação de agravo não é restrita ao médico, mas a todos os profissionais de
saúde e aos responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e privados de saúde e de ensino.
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CONHECIMENTOS GERAIS
21) Leia o trecho da notícia a seguir.
Senado aprova impeachment, Dilma perde mandato e Temer assume
Presidente afastada perdeu mandato por 61 votos favoráveis e 20 contrários.
Senadores rejeitaram pena de inabilitação da petista para funções públicas.
Gustavo Garcia, Fernanda Calgaro, Filipe Matoso, Laís Lis e Mateus Rodrigues. Do G1, em Brasília.

O plenário do Senado aprovou, em 31 de agosto de 2016, por 61 votos favoráveis e 20 contrários, o
impeachment de Dilma Rousseff. A presidente afastada foi condenada sob a acusação de ter cometido
crimes de responsabilidade fiscal (...), mas não foi punida com a inabilitação para funções públicas. Com
isso, ela poderá se candidatar para cargos eletivos e também exercer outras funções na administração
pública.
A posse de Temer na Presidência da República foi realizada, às 16h, no plenário do Senado. (...)
Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/08/senado-aprova-impeachmentdilma-perde-mandato-e-temer-assume.html>. Acesso: 27 abr. 2018. - Adaptado.

Após um Processo com 273 dias de duração, a ex-presidente Dilma Rousseff perdeu o mandato. Considerando
o processo que levou ao seu impeachment, avalie as afirmações abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) Seguindo os parâmetros da Lei do Impeachment de 1950, a ex-presidente Dilma perdeu o mandato e
ficou inelegível por oito anos.
( ) Um dos crimes de responsabilidade imputados à ex-presidente Dilma foram as operações ilegais de
crédito, conhecidas como “pedaladas fiscais”.
( ) O clamor das ruas, que pedia a saída da ex-presidente Dilma do poder, não compunha o parecer que
foi aprovado no Congresso e que levou ao impeachment dela.
( ) A crise econômica, sem precedentes na história do país, foi, segundo o parecer aprovado no Congresso,
o principal crime de responsabilidade cometido pela presidente.
( ) A abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional foi um dos crimes de
responsabilidade cometidos pela ex-presidente e que culminaram no impeachment.
A sequência correta é
a) (F); (V); (V); (F); (V).
b) (V); (F); (F); (V); (V).
c) (F); (V); (F); (V); (F).
d) (V); (F); (V); (F); (F).
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22) Observe a imagem e o texto verbal e associe-os ao que se afirma a seguir.

Disponível em: <http://www.amjseditora.com.br/materias/collor-dilma-01.jpg>.Acesso em: 27 abr. 2018.

A Nova República Brasileira tem pouco mais de 30 anos e, mesmo assim, já viu dois de seus presidentes
perderem seus mandatos. Em 1992, foi Fernando Collor de Mello e, em 2016, a presidente Dilma Vana
Rousseff. Apesar do fim parecido, os dois processos apresentaram semelhanças e diferenças.
Considerando os processos citados, a semelhança entre eles está relacionada
a) ao resultado, pois, mesmo cassados, os dois ex-presidentes mantiveram o direito de se candidatar.
b) ao apoio dado por movimentos sociais e centrais sindicais aos dois durante o processo de impeachment.
c) à insegurança econômica, pois os dois presidentes assumiram o poder, sucedendo momentos de
estabilidade.
d) à crise econômica vivida pelo país nos períodos das respectivas presidências e à baixa popularidade dos
chefes de governo.
23) Leia o texto a seguir.
“Um ponto importante é o legado que ficou para a cidade. A transformação do Rio foi extraordinária (...).
Esses legados entram dentro da história e poucas cidades no mundo conseguiram essa transformação”.
Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro.

A frase acima foi dita um ano após as Olimpíadas acontecidas no Rio de Janeiro em 2016. Essa é a visão
de uma pessoa que participou da organização dos jogos, mas que não é compartilhada por vários outros
analistas, porque entendem que o legado das Olimpíadas é mais negativo do que positivo.
A crítica sobre o suposto legado olímpico é coerente, pois
a) não se viu no Rio de Janeiro nenhuma melhoria no sistema de mobilidade urbana; a cidade continua com
os mesmos problemas.
b) os problemas vistos pelos estrangeiros produziram uma propaganda negativa para a cidade do Rio de
Janeiro, levando à diminuição do número anual de turistas.
c) as arenas criadas, mesmo sendo muito utilizadas e recebendo grandes públicos frequentemente, não
permitem a participação da população mais pobre, já que esta não tem condição de comprar os caros
ingressos.
d) muitos aparelhos estão subutilizados e danificados, não houve melhora nas condições de segurança
pública e a cidade acumula dívidas que impedem que a prefeitura do Rio de Janeiro cumpra seus
compromissos salariais.
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24) Leia o trecho da notícia abaixo.
Teori Zavascki, o relator da Lava-Jato no STF, morre em queda de avião em Paraty
Filho do ministro do STF publicou às 18h05 desta quinta-feira no Facebook: “Acabamos de receber a
confirmação de que o pai faleceu”
REDAÇÃO ÉPOCA
19/01/2017 - 18h06 - Atualizado 19/01/2017 22h30.

Disponível em: <https://epoca.globo.com/brasil/noticia/2017/01/teori-zavascki-o-relator-da-lava-jato-no-stf-morre-em-queda-de-aviao-emparaty.html>. Acesso em: 27 abr. 2018.

Em 19 de janeiro de 2017, morreu aos 68 anos o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki.
A morte dele gera acaloradas discussões até hoje, pois ele era o ministro encarregado de relatar os inquéritos
relacionados a uma importante operação conhecida como Lava-Jato.
Considerando o que se sabe sobre a Operação Lava-Jato e seus desdobramentos, leia as afirmações a
seguir.
I.

A operação Lava-Jato é uma investigação policial que descobriu um vasto esquema de corrupção na
Petrobras envolvendo políticos de vários partidos, além de funcionários da empresa indicados por
políticos e empreiteiras.

II.

Um dos alvos da Operação Lava-Jato são as maiores empreiteiras do país que têm negócios com a
Petrobras e aceitaram fazer um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal,
homologado pelo Supremo Tribunal Federal.

III. A Operação Lava-Jato, coordenada pelo ministro Zavascki, investigava um esquema de corrupção na
Petrobras, institucionalizado unicamente pelo Partido dos Trabalhadores desde 2005, que visava
financiar a perpetuação do partido no poder.
IV. Teori Zavascki acatou o pedido de prisão de políticos e de fiscais do INMETRO, que recebiam propina
dos donos de postos de gasolina para omitir a adulteração de combustíveis vendidos por eles, sendo
uma das maiores vitórias conseguidas pela Operação Lava-Jato.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) II e IV.
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.
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25) Observe a imagem abaixo.

Disponível em: < http://m.radioglobo.globo.com/media/audio/189479/copa-2018-arena-volgogrado.htm>. Acesso em: 16 jun. 2018.

A imagem apresenta a Arena Volvogrado, que fica na cidade de mesmo nome. Nessa cidade, onde
aconteceram jogos da Copa do Mundo da Rússia, e que antes se chamava Stalingrado, ocorreu, durante a
Segunda Guerra Mundial, uma das batalhas mais sangrentas da história das guerras: a batalha de Stalingrado.
Considerando o contexto desse conflito, avalie o que se informa a respeito.
I.

A Segunda Guerra Mundial ficou marcada pela rivalidade entre EUA e URSS, as duas maiores potências
da época.

II.

A Segunda Guerra Mundial ficou conhecida pelo expansionismo alemão que, na época, tinha como
líder, o nazista Adolf Hitler.

III. O estopim para o início da Segunda Guerra Mundial foi o assassinato de Francisco Ferdinando,
Arquiduque do Império Austro Húngaro, na Sérvia.
IV. Durante a Segunda Guerra Mundial, estiveram em lados opostos a Alemanha, a Itália e o Japão,
conhecidos como eixo nazifascista, e os aliados, que uniam a Inglaterra, França, EUA e URSS.
V.

A batalha de Stalingrado foi o confronto entre as tropas nazistas que invadiram a URSS e as tropas
soviéticas que se defendiam.

Está correto apenas o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) II, III e V.
d) II, IV e V.
26) Leia a passagem a seguir.
Mas aquela de 1917 era diferente. (...) Diferente continua até hoje. (...) A Greve Geral de 1917 eclodiu sem
que se soubesse exatamente onde e quando ocorreria.
Assim como nas primeiras décadas do século XX, o movimento sindical de 100 anos depois precisou preparar
as greves que ocorreram em 28 de abril e 30 de junho de 2017. Não há, nos dois episódios, a eclosão pura
e simples de um levante popular.
DALLE, Isaias. 1917-2017 100 anos de Greve Geral: passado ou futuro? São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2017, p. 25.

Cem anos após a primeira greve geral no Brasil, em abril e junho de 2017, mais de 150 cidades registraram
paralisações em seus serviços, com a adesão de milhões de cidadãos. Essa ação foi orquestrada por
sindicatos e centrais sindicais.
Dentre as insatisfações que motivaram a organização da Greve Geral de 2017 estavam, exceto, a
a) reforma tributária.
b) lei da terceirização.
c) reforma trabalhista.
d) reforma da Previdência.
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27) Observe as imagens.

https://opolitiques.com/2016/06/07.Acesso em: 27 abr. 2018.
Adaptado.

<http://historiaconvera.blogspot.com.br/2017/04/>. Acesso em:
27 abr. 2018. Adaptado.

As imagens se referem a um país que vive uma violenta guerra civil há 7 anos. O conflito, inicialmente
pacífico, tornou-se uma ramificação de um movimento maior chamado de Primavera Árabe, reagindo ao
autoritarismo do governo, à corrupção e ao desemprego, mas que acabou caminhando para a violência.
A qual país se referem as imagens e o texto?
a) Síria.
b) Iraque.
c) Grécia.
d) Afeganistão.
28) Leia a passagem seguinte.
Até então, as mulheres tinham basicamente que escolher entre família e carreira, e poucas preferiam a
carreira. Quem não era casada era considerada boa moça ou mulher “fácil”. Oficialmente, médicos só podiam
receitar pílula anticoncepcional para as casadas, senão seriam acusados de contribuir para a promiscuidade
libertina. Porém, mais mulheres solteiras começavam a ter acesso ao método. Com a gravidez deixando
de ser uma preocupação, em uma época em que as doenças sexualmente transmissíveis tinham sido, em
sua maioria, erradicadas, muitas pessoas passaram a repensar o paradigma santa/puta com o qual foram
criadas.
JACKSON, Andrew Grant. 1965: o ano mais revolucionário da música. São Paulo: LeYa, 2016, p. 26.

O trecho acima se refere aos anos 60, período de surgimento de novos atores sociais que, com seus
questionamentos, permitiram o surgimento de novas tendências políticas e culturais e promoveram mudanças
sociais que levaram a uma nova forma de ver o mundo. Entre essas transformações estava o questionamento
à condição feminina.
Considerando e comparando com o que foi dito no trecho transcrito, a condição das mulheres no mundo hoje
a) retrocedeu, já que não tiveram acesso aos centros de poder; assim, as transformações que eram iminentes
não avançaram e muitas delas voltaram à situação anterior, à dos anos 60.
b) avançou, pois as mulheres vivem um novo momento de sua história, têm amplo acesso às estruturas de
poder, erradicaram o preconceito e têm as mesmas condições legais dos homens.
c) avançou, mas continuam a existir muitos obstáculos, pois, em diferentes graus, ainda se veem, em vários
países, o feminicídio, a desigualdade de salários e o pouco acesso a cargos políticos.
d) mantém-se inalterada, pois as transformações acontecidas nos anos 60 foram barradas por uma nova
onda machista que impediu o avanço da maior parte dos questionamentos das mulheres.
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29) Leia o Artigo a seguir.
Art. 4º - São símbolos do Município, a Bandeira, o Hino e o Brasão, representativos de sua cultura e história,
já definidos em lei.
LAGOA DA PRATA. Lei orgânica do município de Lagoa da Prata, estado de Minas Gerais. Promulgada em 21 de março de 1990.
Disponível em: <https://www.lagoadaprata.mg.leg.br/leis/lei-organica-municipal/lei-organica-municipal-consolidada-em-23-03-2016.pdf/
view>. Acesso em: 2 mai. 2018.

Considerando a história e a formação administrativa de Lagoa da Prata, avalie as afirmações a seguir como
verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) O atual nome da cidade se originou, segundo crenças, do reflexo do sol nas águas limpas da lagoa,
que refletiam a cor prateada .
( ) A cidade foi fundada em 1733 por Felipe Rodrigues, tropeiro viajante que se estabeleceu no local. Era
chamada de Lagoa Grande e de Lagoa das Congonhas do Sabarabuçu. Seu nome atual teve origem
no valor curativo da água da lagoa.
( ) Por volta de 1850, o viajante Tenente Francisco Bernardes adquiriu grande extensão de terra, à
margem do Rio São Francisco, e ali se fixou. Após sua morte, a fazenda foi adquirida por seu sobrinho,
o Coronel Carlos José Bernardes Sobrinho.
( ) José Ferreira Bueno era capitão da guarda nacional. Ele, nas suas andanças, descobriu campos
propícios para a criação extensiva de gado. Não teve dúvidas em se deslocar com parentes para criar
outra fazenda. Nesse local foi fundada a vila de Lagoa da Prata.
( ) O aparecimento do ouro foi o fator preponderante no surgimento do então arraial de Lagoa da Prata. No
início, sob a forma de faisqueiras e depois de lavras, exploradas inclusive por empresas estrangeiras,
o solo lagoense foi sulcado em busca de precioso metal.
A sequência correta é
a) (F); (F); (V); (F); (V).
b) (V); (V); (F); (F); (F).
c) (F); (V); (F); (V); (V).
d) (V); (F); (V); (F); (F).
30) Leia o trecho a seguir.
“Lagoa da Prata, antigo distrito criado em 1923 e subordinado ao município de Santo Antônio do Monte, foi
elevada à categoria de município pela Lei Estadual nº 148, de 27 de dezembro de 1938”.
Disponível em: http://lagoadaprata.mg.gov.br/cidade. Acesso: 18/06/2018

Antes de se tornar distrito, em 1923, Lagoa da Prata era um povoado que havia se formado próximo a uma
fazenda.
Qual era o nome do povoado que mais tarde veio a ser Lagoa da Prata?
a)
b)
c)
d)

São José da Mata.
São João da Ponte.
São Carlos do Pântano.
São Pedro de Alcântara.
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RASCUNHO
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Este caderno contém as provas de Português (15 questões), Saúde Pública (05 questões), Conhecimentos
Gerais (10 questões), conforme o conteúdo programático estabelecido no Edital 01/2018.
2. Ao receber o Cartão de Respostas:
✓ Confira seu nome completo, número de inscrição e número do documento de identidade.
✓ Assine, à tinta (azul ou preta), no espaço próprio indicado.
✓ No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) em
cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme
imagem ao lado.
✓ Qualquer outra forma de marcação, que estiver em desacordo com as instruções, como marcação dupla,
rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as
respostas, preenchidas a lápis e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira responsabilidade
do candidato e também considerados incorretos.
✓ Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo,
manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
3. Ao abrir seu Caderno de Questões, confira:
✓ A numeração das questões e se a paginação está correta.
✓ Todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão,
solicite imediatamente ao Fiscal Aplicador a substituição do Caderno de Questões.
✓ Se a “especialidade” constante deste caderno de questões corresponde ao Cargo/Emprego pretendido.
4.

O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova, portando o Caderno de Questões, 1(uma)
hora após o início da prova.

5.

Reserve os últimos 20 minutos para preencher seu Cartão Resposta.
O tempo de duração das provas abrange a assinatura do Cartão de Respostas e a transcrição das respostas
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para o Cartão Respostas.

6.

Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao Fiscal/Aplicador o Cartão de
Respostas, preenchido e assinado.

7.

Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar da sala de provas levando consigo seu Cartão de
Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

8.

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências
necessárias.

9.

Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu,
gorro, lenço, relógio (de qualquer tipo), portar objetos pessoais como bolsa e carteira de documentos, fazer
uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman,
notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer
outro equipamento eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre
estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido anotação de informações
relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros,
impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual.
Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de prova,
deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado
pelos fiscais de sala de prova. No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível
a retirada da bateria, os mesmos deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos
fiscais de sala de prova. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o candidato será eliminado do Concurso.

10. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.

DURAÇÃO DA PROVA: 03:00 (TRÊS) HORAS
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