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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Poesia expressa na era da pressa 
 

Se quase não temos mais tempo para ler romances no 
mundo da pressa, da TV, do cinema e dos videogames, então é 
tempo de ler poesia? Viveríamos hoje a vingança da poesia, o 
seu dia D, o momento propício para seu retorno a um mundo 
tão violentamente prosaico? A questão foi lançada pela ensaísta 
americana Camille Paglia, numa animada entrevista publicada 
pelo caderno “Mais!”, da Folha de São Paulo, e a revista Cláudia 
me repassa inesperadamente a bola, perguntando: a poesia 
ganha uma importância nova na era da internet? Ela tem mais 
chance num mundo como o nosso? De fato, de um ponto de 
vista puramente quantitativo, como diz Camille, um romance 
consome dias ou semanas de nosso tempo, exigindo uma 
atenção continuada, num mundo em que tudo em volta faz com 
que nossa atenção se interrompa e se disperse em mil assuntos. 
Já um poema pode ser lido em minutos, às vezes em segundos. 
O poema é uma autêntica pílula literária, em cuja concentração 
Camille Paglia vê a possibilidade de uma revitalização da litera-
tura em nosso tempo. 

Considero que exaltar a poesia é sempre bom, assim como 
apostar na força dela: por que não? E o que a ensaísta americana 
está fazendo é, de fato, mais uma aposta muito afirmativa no 
poder da poesia do que um raciocínio automático e simplório 
que dissesse: como não temos tempo para ler romances, leremos 
poemas! 

A questão que ela está colocando, na verdade, é: preci-
samos aprender – ou reaprender – hoje a ler poesia. Lem-
bremos que no Brasil a questão é ainda mais embaixo, porque 
lemos muito pouco, pouquíssimo, seja poesia, seja prosa, e 
precisamos, portanto, aprender a ler, no sentido mais amplo da 
palavra. Mas, dito isso, vamos voltar ao começo e retomar a 
pergunta: de quanto tempo precisamos, de fato, para ler um 
poema? Quanto tempo ele nos pede? 

Aqui a resposta tem que ser parecida à daquele pintor 
que, perguntado sobre quanto tempo levara para pintar um 
determinado quadro, respondeu, cheio de razão: a vida inteira. 
Não nos enganemos, portanto, sobre a rapidez da poesia: um 
poema pede que a gente dê a ele a nossa vida inteira naquele 
instante. Em outras palavras, um poema exige pouco do nosso 
tempo horizontal, cronológico e linear. Ele exige tudo do nosso 
tempo vertical, aquele que vai bater lá no sem fundo da 
lembrança, na aura sutil dos afetos, na dor e no espanto de 
existir, e na descoberta de que as palavras, que nos parecem 
naturais, não param de dançar um jogo infinito. O poema exige 
um tempo intenso, em outra dimensão – por isso ele não é 
óbvio nem fácil, embora se entregue com súbita facilidade a 
quem se entrega a ele e o descobre de repente. [...] 

 (WISNIK, José Miguel. A poesia expressa na era da pressa. São Paulo: 
Revista Claudia. Ed. Abril. Julho 2005. Adaptado.) 

 
 

Questão 01 
“Se quase não temos mais tempo para ler romances no mundo 
da pressa, da TV, do cinema e dos videogames, então é tempo 
de ler poesia?” (1º§) De acordo com o período destacado 
anteriormente, é possível inferir que: 
A) Há uma condição para que não haja tempo empregado 

na leitura de romances.  
B) Diante da necessidade de leitura, a poesia deve ser valori-

zada assim como os romances.  
C) Transformações sociais podem possibilitar que até mesmo 

hábitos de leitura sejam modificados.  
D) A valorização da poesia na atualidade fez com que a leitura 

de outros gêneros textuais fosse enfraquecida. 
 

Questão 02 
As indagações apresentadas no primeiro parágrafo demons-
tram a seguinte intencionalidade discursiva: 
A) Apresentar uma narrativa baseada em fatos da realidade 

observável. 
B) Persuadir o leitor a concordar e defender o ponto de vista 

apresentado. 
C) Estabelecer um debate com o interlocutor a partir de 

alguns questionamentos.  
D) Direcionar a uma construção reflexiva acerca do tema 

que está sendo apresentado. 
 

Questão 03 
Na expressão destacada em “[...] a gente dê a ele a nossa 
vida inteira [...]” (4º§), o pronome assinalado tem a mesma 
classificação sintática do termo evidenciado na oração em 
que há correção gramatical em: 
A) Não há nada entre eu e tu. 
B) Ela esteve comigo, mas não me pagou.  
C) Deixou o livro na biblioteca para eu ler.  
D) Entre ela perder e ela desistir, prefiro que ela desista. 
 

Questão 04 
“O poema é uma autêntica pílula literária, em cuja concentra-
ção Camille Paglia vê a possibilidade de uma revitalização da 
literatura em nosso tempo.” (1º§) O trecho destacado expressa: 
A) Afirmativa explicativa acerca dos gêneros literários. 
B) Opinião do autor por meio de uma linguagem metafórica.  
C) Estabelecimento de um conceito por meio do estudo 

apresentado.  
D) Argumento do autor que contribui para a sustentação da 

tese defendida. 
 

Questão 05 
Indique, a seguir, o trecho que apresenta marcas de linguagem 
que apontam para determinado posicionamento do autor. 
A) “[...] numa animada entrevista publicada pelo caderno 

‘Mais!’” (1º§) 
B) “[...] a poesia ganha uma importância nova na era da 

internet?”(1º§) 
C) “[...] de quanto tempo precisamos, de fato, para ler um 

poema?” (3º§) 
D) “Já um poema pode ser lido em minutos, às vezes em 

segundos.” (1º§) 
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Questão 06 
A linguagem empregada no último parágrafo do texto em 
“Não nos enganemos, portanto, sobre a rapidez da poesia: 
um poema pede que a gente dê a ele a nossa vida inteira 
naquele instante.” demonstra: 
A) Recurso estilístico tipicamente discursivo oposto ao eufe-

mismo.  
B) A afirmação de um fato que leva à compreensão do oposto 

do que se declara.  
C) O uso de figura de linguagem inserindo o poema na enun-

ciação apresentada.  
D) Desvio gramatical que atribui a um termo uma aplicação 

diversa da que lhe é típica.  
 

Questão 07 
Considerando que em relação ao significado das palavras 
há uma variedade de sentido de acordo com o contexto, 
pode-se inferir acerca do título do texto que: 
A) O vocábulo “pressa” apresenta um sentido diferente do 

empregado usualmente. 
B) O sentido original seria mantido com a reescrita: “A expressão 

da poesia nos dias atuais”.  
C) O vocábulo “expressa” pode ser compreendido de modo 

a abranger, no contexto, duplo sentido. 
D) Os vocábulos “expressa” e “pressa” são sinônimos perfeitos 

e apresentam tal sentido independentemente do contexto 
apresentado.  

 

Questão 08 
O emprego das vírgulas em “Se quase não temos mais tempo 
para ler romances no mundo da pressa, da TV, do cinema e 
dos videogames, então é tempo de ler poesia?” (1º§) tem o 
mesmo objetivo visto em: 
A) “Tu eras a árvore, a árvore, Antonio, com sua alma preli-

minar.” (Cecília Meireles) 
B) “Eu, que tinha ido ensinar, agora me via diante de trinta 

examinadoras.” (Genolino Amado) 
C) “Veio a hora do almoço, o céu cobriu-se de negro, a chuva 

desabou, contínua e pesada.” (A. Abelaira) 
D) “Nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra pessoa 

desta história poderia responder mais [...]” (Machado de 
Assis) 

 

Questão 09 
De acordo com os recursos empregados para a produção 
desse tipo de texto, pode-se afirmar que a referência à 
americana Camille Paglia: 
A) Pode ser  reconhecida como o emprego de argumento por 

exemplificação. 
B) Antecipa a tese e os argumentos que serão expostos no 

desenvolvimento do texto. 
C) É empregada com o objetivo de defender a tese apresen-

tada por meio do uso de figuras de linguagem.  
D) Contribui para a construção da argumentação  tendo em 

vista que se trata de referência feita a um nome de reco-
nhecido conhecimento na sociedade.  

 
  

Questão 10 
A coesão textual é construída, entre outros, a partir do 
estabelecimento de uma relação  entre o vocábulo e o seu 
referente. Assim, os termos destacados a seguir indicam 
vocábulos que possuem o mesmo referente no texto, com 
EXCEÇÃO de: 
A) “Ela tem mais chance num mundo como o nosso?” (1º§)  
B) “[...] assim como apostar na força dela: por que não?” 

(2º§) 
C) “[...] um poema pede que a gente dê a ele a nossa vida 

inteira naquele instante.” (4º§) 
D) “[...] o momento propício para seu retorno a um mundo 

tão violentamente prosaico?” (1º§) 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 11 
“Enquanto atletas e equipes buscam impor novos recordes 
olímpicos, os países que sediam os jogos também procuram 
superar seus antecessores na implementação de novas tecno-
logias e, mais recentemente, na defesa da sustentabilidade.” 
Por essa razão, Tóquio 2020 se apresenta como a olimpíada 
mais sustentável da história. Dentre as medidas efetivas 
adotadas pelo Japão em torno da sustentabilidade no evento, 
podemos destacar:  
A) A exigência, pela primeira vez numa olimpíada, de critérios 

de construção sustentável para as sedes olímpicas. 
B) A abolição do uso da tradicional “Tocha Olímpica”, consi-

derada, por muitos, uma apologia ao descarte indevido 
do CO². 

C) A inauguração de debates a partir de três eixos: planeta, 
pessoas e prosperidade, o que gerou o lema dessa olim-
píada, relacionado à Agenda 2030. 

D) A confecção de medalhas feitas a partir de celulares – de 
uma campanha que o governo fez para que a população 
doasse celulares não mais utilizados. 

 

Questão 12 
O ator Paulo José morreu, aos 84 anos. A notícia foi confir-
mada pelo hospital CopaStar. Ele estava internado há 20 dias 
e faleceu em decorrência de uma pneumonia. Há mais de 20 
anos, ele sofria de Mal de Parkinson, segundo comunicado da 
Rede Globo, emissora na qual estreou como ator, na novela 
“Véu de Noiva”, de Janete Clair, em 1969. Nos anos 60, Paulo 
José atuou em diversos filmes importantes para o Cinema 
Novo, como “Macunaíma”, de Joaquim Pedro de Andrade, e 
“Todas as mulheres do mundo”, de Domingos Oliveira. Num 
dos seus personagens mais marcantes, ele, Paulo José, e seu 
amigo, viviam suas aventuras a bordo da “camicleta”, um 
veículo que funcionava como uma mistura de bicicleta com 
caminhão. Eles percorriam as estradas do país e se envolviam 
em várias aventuras, que acabavam desviando os dois do 
objetivo de encontrar uma peça mágica. Trata-se do seriado: 
A) “Carga Pesada”. 
B) “Anos Rebeldes”. 
C) “Armação Ilimitada”. 
D) “Shazan, Xerife & Cia”. 
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Questão 13 
“Participantes do primeiro Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) digital relatam ter sido fácil usar o sistema de prova. Os 
relatos dos candidatos entrevistados pela Agência Brasil, no 
entanto, variam em relação a outros aspectos do exame. Alguns 
sentiram que olhar para a tela durante muitas horas foi cansa-
tivo. Outros relataram que fazer o exame pelo computador foi 
mais fácil do que fazer o Enem impresso. A qualidade da máquina 
também impactou. Quem fez o exame em computador antigo 
conta que a aplicação foi prejudicada.” 

(Participantes contam como foi o Enem digital | Agência Brasil. Disponível 
em: ebc.com.br.) 

 

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) teve, em 2021, 
uma aplicação em formato digital, feito no computador. A 
previsão do MEC (Ministério da Educação) é que as provas 
do Enem sejam 100% digitais até 2026. Até lá será feita 
uma transição gradual entre o modelo tradicional, im-
presso, e o formato digital. O órgão responsável pela orga-
nização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que 
realiza também outras funções, é: 
A) IBC – Instituto Benjamin Constant. 
B) FUNDAJ – Fundação Joaquim Nabuco. 
C) CONAES – Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior. 
D) INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-

cionais Anísio Teixeira.  
 

Questão 14 
“Algum tempo atrás, carne era apenas carne, produto vindo 
da criação de animais para abate e da pesca. No final da 
década passada vieram as ‘carnes vegetais’. Agora é a vez 
das carnes criadas em laboratório. Reportagem publicada no 
‘Jornal O Globo’ mostra os avanços da produção de um tipo 
de carne que tem como público-alvo consumidores preocu-
pados com o bem-estar dos animais e os efeitos da criação 
deles no meio ambiente. [...]” 
(Proteínas animais feitas em laboratório podem mudar o prato do brasileiro 

– Espaço Democrático. Disponível em: espacodemocratico.org.br.) 
 

Sobre a carne cultivada (também conhecida como carne de 
laboratório, carne de cultura ou carne artificial), e que tem 
se tornado bastante procurada, podemos afirmar que: 
A) Traz como resultado um produto comestível, que parece 

e tem gosto de carne animal, embora, biologicamente, 
seja proveniente da soja. 

B) É feita com um pequeno número de células animais que, 
colocadas em um meio rico em nutrientes dentro de uma 
incubadora, se multiplicam rapidamente. 

C) Tem como principal diferença o fato de que um animal 
não precisa ser morto para fazê-la, já que os animais nem 
estão envolvidos no processo de produção. 

D) Atende plenamente o desejo das pessoas que seguem os 
princípios veganos e vegetarianos, uma vez que sua com-
posição não é de animais convencionais, utilizando apenas 
vegetais e ovos. 

 
 
 

Questão 15 
 

Grande Sertão: Veredas – aos 65 anos,  
obra segue repleta de enigmas 

 

Esse livro revolucionou na linguagem e tratou de seca, 
pobreza, dilemas religiosos e relações homoafetivas 

 – do Brasil de ontem, hoje e sempre. 
 

“No princípio, dez primeiras páginas, é meio assim-assim, custa 
um pouco a engrenar, mas de repente a gente se embala no 
ritmo dele e não larga mais”, escreveu o escritor Fernando 
Sabino em uma carta endereçada a Clarice Lispector sobre o 
livro. A carta é de julho 1956. Mas o “Grande Sertão: Veredas”, 
que completa hoje 65 anos, ainda pulsa. Desde seu lança-
mento, o livro se destaca tanto nos artigos da crítica especia-
lizada quanto as planilhas de vendas – feitos que se mantêm 
até hoje. Ele ocupa a sétima posição de livros mais vendidos de 
literatura brasileira no Estante Virtual, site que reúne 2.699 
livreiros de todo o Brasil.  
(Grande Sertão: Veredas – aos 65 anos, obra segue repleta de enigmas. 

Disponível em: cnnbrasil.com.br.) 
 

O livro, conforme o enunciado ressalta, é considerado um 
ícone da literatura brasileira. Trata-se de uma obra de: 
A) Jorge Amado. 
B) Cecília Meireles. 
C) Guimarães Rosa. 
D) José Lins do Rego. 
 

Questão 16 
“O Brasil tem hoje 700 mil consumidores que geram sua própria 
energia a partir do sol. Este número não representa nem 1% dos 
consumidores do país. Mas, de qualquer forma, o número 
saltou 55% em relação ao fim de dezembro do ano passado, 
quando o Brasil tinha 450 mil consumidores de energia solar. 
Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica 
(Absolar), a capacidade instalada hoje, no país, é de 6,3 GW e 
movimentou investimentos de 32 bilhões de reais. A demanda 
por energia do sol também cresceu na medida em que a crise 
hidrelétrica vai piorando a expectativa de abastecimento.”   

(Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/radar-economico/ 
consumidores-de-energia-solar-nao-chegam-a-1-do-total-do-pais/.) 

 

Ao analisarmos os dois tipos de energia mencionados no 
enunciado, energia solar e energia hidrelétrica, é correto 
afirmar que: 
A) A energia hidrelétrica dispensa a utilização de dispositivos 

mecânicos para sua produção, diferentemente da energia 
solar. 

B) Na energia solar, não existe a necessidade de manuten-
ção dos artefatos instalados; ao contrário do que ocorre 
na energia hidrelétrica. 

C) Os dispositivos de energia solar são conhecidos por sua 
mobilidade e flexibilidade, ao passo que não é o caso dos 
dispositivos de hidrelétricas. 

D) Em ambos os processos, a energia é basicamente gerada 
através da combustão que libera calor, que, por sua vez, 
se reverte novamente em energia. 
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Questão 17 
“Cerca de 13 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil, 
segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O número representa, aproximadamente, 12,4% da popu-
lação. Com um cenário pessimista para os empregos formais, as 
pessoas buscam alternativas de trabalho, seja para garantir 
alguma forma de sustento, ou complementar a renda.”  

(Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/o-
que-e-a-uberizacao-do-trabalho/.) 

 

Nesse contexto atual vivido em relação ao trabalho no país, 
emerge a chamada “uberização do trabalho”. Em relação a 
esse tema específico, analise as afirmativas a seguir. 
I. A “uberização” relaciona-se à desburocratização para con-

tratação e à flexibilidade de jornada e horário de trabalho. 
II. O processo denominado “uberização” refere-se, apenas, 

aos trabalhos relativos a aplicativos de transportes. 
III. A “uberização” é característica específica dos países de 

terceiro mundo, como o Brasil e outros países da América 
Latina. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.  
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) III, apenas. 
 

Questão 18 
“Após aprovação em uma comissão especial, o plenário da Câmara 
dos Deputados fez um acordo: rejeitou o chamado ‘Distritão’ e 
aprovou a volta das coligações partidárias nas eleições pro-
porcionais (para deputados federais, estaduais e vereadores). 
A votação ocorreu após o presidente da Câmara decidir levar o 
tema para o plenário. Por se tratar de uma mudança consti-
tucional, são necessários dois turnos de votação com ao menos 
308 votos a favor na Câmara, e também dois turnos de votação 
no Senado. Para valer nas eleições de 2022, as mudanças 
precisam ser promulgadas até o início de outubro.” 

(Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/08/12/ 
veja-a-diferenca-entre-o-atual-sistema-eleitoral-e-a-volta-das-

coligacoes-aprovada-pela-camara.ghtml.) 
 

Em relação ao chamado “Distritão”, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. O “Distritão” é um sistema eleitoral pelo qual seriam eleitos 

os mais votados em cada estado para o Legislativo.   
II. Nesse sistema, é empregado o sistema eleitoral majoritário 

para a escolha dos cargos de Deputado Federal, Deputado 
Estadual e Deputado Distrital.  

III. O eleitor, a partir dessa adoção, poderá optar por votar 
em um candidato, ou seja, votar nominalmente ou votar 
em um partido político específico. 

IV. Com a adoção do “Distritão”, a partir do número de votos 
totais que o partido recebe, é calculado o quociente eleito-
ral que define o pleito.  

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) IV. 
C) I e II. 
D) III e IV. 
 

Questão 19 
 

Na Alemanha, disputa pela sucessão de  
Angela Merkel fica mais acirrada 

 

Partido de Merkel, CDU, perdeu pontos em pesquisas  
de intenção de voto. Os três partidos que  

lideram têm números muito próximos. 
 

Faltam seis semanas para as eleições legislativas. Os conserva-
dores do partido de Merkel, apesar de estarem na liderança, 
estão em um momento negativo, e nada garante que poderão 
manter-se na liderança do governo. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/08/11/na-
alemanha-disputa-pela-sucessao-de-angela-merkel-fica-mais-

acirrada.ghtml.) 
 

A figura de Angela Merkel é quase lendária, não só na Alema-
nha, mas no mundo. Dentre suas realizações e histórias, está o 
fato de: 
A) Ser conhecida com o apelido de “Dama de Ferro”, devido 

a sua postura rígida em diversas ocasiões de crise. 
B) Ter sido a primeira mulher a ocupar a chefia do governo 

federal alemão, tendo sido reeleita por quatro vezes. 
C) Comandar, como chanceler, a abertura das Alemanhas 

Ocidental e Oriental no processo da “Queda do Muro de 
Berlim”. 

D) Ter sido a grande idealizadora do Brexit alemão, referente à 
saída da nação da União Europeia, devido aos desgastes 
econômicos. 

 

Questão 20 
“Como forma de celebrar os 15 anos da existência da Lei Maria 
da Penha, sancionada pelo Governo Federal, em 07 de agosto de 
2006, 10 pontos turísticos do Rio de Janeiro se iluminaram de 
roxo no último final de semana. A ação, que também aconteceu 
nos municípios de Niterói e Maricá, ambos da Região Metro-
politana, integra a campanha ‘Juntas Contra o Feminicídio’, orga-
nizada pelas respectivas Prefeituras. Vale ressaltar que o Rio 
conta também com a Ronda Maria da Penha, da Guarda Muni-
cipal, que apoia o cumprimento de medidas protetivas, e a Casa 
Viva Mulher Cora Coralina, um abrigo sigiloso (sem o endereço 
divulgado) para as mulheres que estejam em uma situação de 
violência extrema.” 

(Disponível em: https://diariodorio.com/rio-se-ilumina-de-roxo-para-
celebrar-15-anos-da-lei-maria-da-penha/.) 

 

Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei prevê punição para a 
violência física, sexual, patrimonial, psicológica e moral cometi-
das no ambiente familiar e doméstico. Até então, não havia Lei 
específica no país e os crimes domésticos praticados eram 
julgados em conformidade com a Lei nº 9.099/95, que tratava 
de crimes considerados de menor potencial ofensivo. A Lei 
Maria da penha foi sancionada no governo de: 
A) Michel Temer. 
B) Dilma Rousseff. 
C) Luiz Inácio Lula da Silva. 
D) Fernando Henrique Cardoso. 
 
 
 

https://diariodorio.com/rio-se-ilumina-de-roxo-para-celebrar-15-anos-da-lei-maria-da-penha/
https://diariodorio.com/rio-se-ilumina-de-roxo-para-celebrar-15-anos-da-lei-maria-da-penha/
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

LEGISLAÇÃO 
 

Questão 21 
“Juliana reingressou no serviço público através de decisão 
administrativa precedida de parecer jurídico que conclui pela 
nulidade de sua demissão, devidamente homologado pela 
autoridade competente.” Sobre a reintegração de Juliana, à 
luz do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Ervália/MG, assinale a alternativa correta. 
A) Se outro indivíduo tiver ocupado o cargo de Juliana, este será 

reconduzido ao cargo original, se ocupava outro cargo na 
Administração, com direito à indenização. 

B) A reintegração de Juliana será feita no cargo anteriormente 
ocupado; contudo, não sendo possível a reintegração, será 
posta em disponibilidade não remunerada. 

C) Se o cargo anteriormente ocupado houver sido transfor-
mado, a reintegração se dará em cargo equivalente ao ante-
rior, cuja remuneração não ultrapasse a original. 

D) Se extinto o cargo anteriormente ocupado por Juliana, a rein-
tegração se dará em cargo de vencimento equivalente, res-
peitada a qualificação exigida, com preferência sobre even-
tuais concursados.                                                                                                

 

Questão 22 
“João, servidor público do município de Ervália/MG, foi 
acometido por doença de cunho transitório, necessitando, 
portanto, tirar licença para tratamento de saúde.” Sobre a 
licença para tratamento de saúde, à luz do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Ervália/MG, assinale a 
alternativa correta. 
A) Será garantida remuneração parcial ao servidor licenciado 

para tratamento de saúde.  
B) Será concedida somente a pedido, sem prejuízo da remu-

neração a que fizer jus, até quinze dias.                                                                                               
C) No curso da licença, é vedado ao servidor o exercício de 

qualquer atividade remunerada ou mesmo gratuita. 
D) Findado o prazo de licença, quando superior a quinze 

dias, o servidor será submetido à nova inspeção médica 
que concluirá pela volta ao serviço ou pela prorrogação. 

 

Questão 23 
A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servi-
dor ou de ofício. NÃO ensejaria a exoneração de um servi-
dor público, à luz do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Ervália/MG, quando: 
A) Não satisfeitas as condições do estágio probatório.           
B) Da prática de crime contra a administração ou de ilícito 

administrativo. 
C) Tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício 

dentro do prazo fixado. 
D) Estando em disponibilidade, o servidor não assumir, no 

prazo legal, o exercício do cargo. 
 
 
 
 

Questão 24 
Os bens patrimoniais do Município deverão ser classificados 
pela natureza e, em relação a cada serviço, cabendo ao Pre-
feito sua administração, respeitada a competência da Câmara 
quanto àqueles utilizados em seus serviços. Sobre os bens 
municipais, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Ervália/MG, assinale a alternativa correta. 
A) A alienação de bens municipais, quando móveis, dependerá 

apenas de concorrência pública, dispensada esta nos casos 
de doação.  

B) É proibida a concessão de uso de qualquer fração dos 
parques, praças, jardins ou largos públicos, ainda que a 
título precário. 

C) A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, 
independerá de prévia avaliação desde que haja auto-
rização legislativa. 

D) A alienação, a doação e a permuta de bens municipais, 
quando imóveis, dependerão de autorização legislativa e 
concorrência pública. 

 

Questão 25 
“Anderson, brasileiro, analfabeto, atualmente com dezenove 
anos de idade, mora no município de Ervália/MG desde os dez 
anos. Possui o profundo desejo de se candidatar ao cargo de 
vereador de sua cidade; portanto, certificou-se de se filiar a 
um grande partido político para que pudesse ter alguma 
chance de angariar votos.” Assinale a alternativa que des-
creve corretamente a situação de Anderson de acordo com a 
Lei Orgânica do Município de Ervália/MG. 
A) Não possui todas as condições de elegibilidade, sendo 

uma delas ser alfabetizado. 
B) Não poderá se eleger, pois não possui domicílio eleitoral 

na circunscrição nos últimos dez anos. 
C) Possui as condições de elegibilidade; contudo, não preci-

sava se alistar a qualquer partido político. 
D) Não poderá se eleger, pois não possui a idade mínima 

para ocupar o cargo, qual seja, vinte e um anos. 

 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 26 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é classificado como um con-
junto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais e pelo 
setor privado e organizações não governamentais. Neste con-
texto, assinale a alternativa que descreve o órgão do Poder 
Executivo Federal que formula, normatiza, fiscaliza, monitora 
e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho 
Nacional de Saúde – CNS. Atua no âmbito da Comissão de 
Intergestores Tripartite – CIT para pactuar o Plano Nacional de 
Saúde:  
A) Ministério da Saúde (MS). 
B) Ministério da Educação (ME). 
C) Secretaria Municipal de Saúde (SMS).  
D) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). 
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Questão 27 
Dos princípios e diretrizes previstas no Art. 198 da Consti-
tuição Federal, as ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS) são desenvolvidos obedecendo aos seguintes princípios 
constados no Art. 7º da Lei nº 8.080/90, EXCETO:  
A) Descentralização político-administrativa, com direção múltipla 

em cada esfera de governo.  
B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral.  
C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. 
D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços 

de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
 

Questão 28 
A Portaria nº 1.660, de 22 de julho de 2009, institui o Sistema 
de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária – Vigipós, 
no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como 
parte integrante do Sistema Único de Saúde – SUS, consi-
derando a importância do trabalho integrado das vigilâncias 
sanitária, epidemiológica e ambiental nas três esferas de go-
verno. Visa, ainda, ao impacto positivo no perfil epidemiológico 
da população e determina que: 
A) A gestão do Sistema de Notificação e Investigação em 

Vigilância Sanitária será integral do Ministério da Saúde, 
conforme a Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006.  

B) Ação da vigilância sanitária implica na fiscalização de produtos 
selecionados de que trata a citada Portaria, como medica-
mentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos, cosmé-
ticos, saneantes e outros produtos. 

C) Compete exclusivamente à Anvisa articular com os demais 
integrantes do SUS, o planejamento, a execução e a ava-
liação das ações do Sistema de Notificação e Investigação em 
Vigilância Sanitária, bem como medidas punitivas. 

D) Institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância 
Sanitária (Vigipós), no âmbito do Sistema Nacional de Vigi-
lância Sanitária, para monitoramento, análise e investigação 
dos eventos adversos e queixas técnicas relacionados aos 
serviços e produtos sob vigilância sanitária na fase de pós-             
-comercialização/pós-uso.  

 

Questão 29 
As competências do Estado, segundo a Lei Orgânica da Saúde, 
está estabelecida em seu Art. 15, com algumas atribuições 
comuns às três esferas do governo, de maneira bem genérica 
e abrangente. São definidas como atribuições comuns da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, em 
seu âmbito administrativo, EXCETO:   
A) Inspecionar as redes hierarquizadas do SUS. 
B) Inspecionar as condições e os ambientes de trabalho. 
C) Formular a política e exercer as ações de saneamento 

básico. 
D) Exercer, em âmbito municipal, a política de insumos e equi-

pamentos necessários à saúde. 
 
 
 

Questão 30 
O planejamento de ações direcionadas para o enfrentamento 
das situações epidêmicas e endêmicas, com ênfase no planeja-
mento em nível local, entre as ações a serem planejadas, 
destacam-se a vigilância do território, a organização assisten-
cial, a articulação intersetorial e o trabalho em conjunto com a 
equipe de controle de zoonoses. A definição de território é um 
conceito-chave em Atenção Primária à Saúde. De acordo com 
a Política Nacional de Atenção Básica, o território constitui: 
A) Um espaço definido e delimitado por e a partir de rela-

ções de poder. 
B) Características particulares, agrupadas em dimensões espe-

cíficas (ambiental, política, econômica, cultural e sanitária).  
C) Um conjunto indissociável de sistemas de objetos (fixos) e 

de ações (fluxos) que se apresentam como testemunhas de 
uma história escrita pelos processos do passado e do 
presente. 

D) Um espaço privilegiado para práticas de vigilância em saúde 
e esta é fundamental para a integralidade da atenção a ser 
oferecida pela Estratégia de Saúde da Família, com atri-
buições e responsabilidades definidas em território único de 
atuação. 

 

CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 31 
De acordo com o COFEN, além do âmbito ético, a responsabili-
dade do profissional de enfermagem em relação aos registros 
de enfermagem poderá ocorrer também no(s) âmbito(s): 
A) Administrativo, somente.  
B) Legal, administrativo e cível.  
C) Legal, administrativo e criminal. 
D) Legal, administrativo, cível e criminal. 

 

Questão 32 
“Em estatística, ‘amostra casual’ pode ser conceituada como o 
conjunto de elementos de uma população selecionados ao 
acaso, eliminando-se a tendenciosidade do pesquisador, sendo 
um subconjunto da população.” A amostra casual em que cada 
elemento da população tem a mesma chance de entrar na 
amostra é do tipo: 
A) Sistemática.  
B) Estratificada. 
C) Casual simples. 
D) De conveniência.  

 

Questão 33 
São indicações da vacinação BCG, EXCETO: 
A) Recém-nascidos filhos de mães soropositivas ou com Aids. 
B) Todas as crianças acima de dez anos devem receber a 2ª 

dose da vacina BCG. 
C) Todos os recém-nascidos, com pelo menos 2 Kg de peso e sem 

intercorrências clínicas, preferencialmente na maternidade. 
D) Crianças soropositivas para o HIV, ou filhos de mães com 

Aids, desde que sejam não reatores para o PPD e assinto-
máticos para a síndrome. 

 



     

 

8 
       CARGO: ENFERMEIRO ESF (T) 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA/MG 

∞ 

Questão 34 
O Índice de Massa Corporal (IMC) é recomendado pelo Minis-
tério da Saúde para a classificação do estado nutricional dos 
indivíduos. É considerado de fácil e simples obtenção, baixo 
custo e tem boa correlação com a gordura corporal. No caso 
de indivíduos adultos, o Ministério da Saúde classifica em 
sobrepeso e obesidade os indivíduos que apresentam IMC, 
respectivamente, de: 
A) 20 a < 25 Kg/m2 e ≥ 25 Kg/m2   
B) 25 a < 30 Kg/m2 e ≥ 30 Kg/m2  
C) 30 a < 35 Kg/m2 e ≥ 35 Kg/m2 
D) 35 a < 40 Kg/m2 e ≥ 40 Kg/m2 
 

Questão 35 
Sobre a osteoporose, uma doença sistêmica progressiva que 
leva a uma desordem esquelética, predispondo o indivíduo 
portador dessa patologia a um aumento do risco de fratura, é 
INCORRETO afirmar que: 
A) É uma das principais causas de morbidade e mortalidade 

em idosos.  
B) Tem como complicações mais graves as fraturas de coluna 

vertebral e de quadril. 
C) A densitometria óssea é o exame por imagem de referência 

para o diagnóstico dessa doença. 
D) É recomendado um rastreamento amplo na população 

através de exames por imagem.  
 

Questão 36 
Osteoporose é uma doença que pode atingir todos os ossos do 
corpo, fazendo com que fiquem fracos e com possibilidade de 
se quebrarem aos mínimos esforços. A alimentação tem papel 
importante na prevenção e no controle da osteoporose. Contri-
buem para a prevenção dessa doença: 
A) Dietas ricas em sal. 
B) Vegetais (beterraba, semente de tomate e aspargo). 
C) Café, chás escuros e dietas com quantidade excessiva de 

fibras. 
D) Sol diariamente e consumo de alimentos com vitamina D 

e cálcio.  
 

Questão 37 
A vacinação é uma etapa importante da vida da criança. 
Algumas vacinas dadas na infância irão proteger a criança para 
o resto da vida. São vacinas que o recém-nascido deverá rece-
ber ao nascer: 
A) BCG e Sarampo.  
B) DPT e Hepatite C. 
C) BCG e Hepatite B. 
D) Rotavírus e Hepatite B. 

 

Questão 38 
A síndrome de Down é uma condição humana geneticamente 
determinada que apresenta várias patologias associadas. São 
patologias prevalentes na síndrome de Down, EXCETO: 
A) Perda auditiva.  
B) Descolamento de retina.  
C) Instabilidade das articulações.  
D) Comunicação interventricular. 

Questão 39 
A presença de corpo estranho nas fossas nasais é mais fre-
quente em crianças, que podem introduzir nas fossas nasais 
todo o tipo de corpo estranho inanimado. Em relação à pre-
sença de corpo estranho nasal, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) O exame rinoscópico revela acentuada reação inflamatória 

e edema da fossa nasal. 
B) A presença do corpo estranho provocará reações de defesa 

como: espirros, coriza e obstrução nasal. 
C) Após alguns dias da introdução do material, surge rinorreia 

purulenta, unilateral e fétida, acompanhada de obstrução 
nasal. 

D) Deve-se adotar conduta expectante até a liberação espon-
tânea do material, uma vez que a tentativa de extração 
pode levar ao maior aprofundamento do corpo estranho. 

 

Questão 40 
A Academia Americana de Pediatria (AAP) recomenda que a 
administração de vitamina A seja feita com cautela, sendo 
monitorados os seus efeitos colaterais (abaulamento de fonta-
nela, vômitos e cefaleia) e, ainda, selecionando para a 
suplementação os seguintes pacientes: 
I. Com até seis meses e com complicações do sarampo 

como laringite, diarreia e pneumonia. 
II. De seis meses a dois anos de idade hospitalizados com 

sarampo. 
III. Maiores de seis meses com sarampo que tenham fibrose 

cística e ainda não tenham recebido vitamina A. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É necessário uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, 
tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer 
modelo, pulseiras magnéticas e similares etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre 
tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior, 30 (trinta) 
questões para os cargos de nível médio e médio técnico e 25 (vinte e cinco) questões para os cargos de nível fundamental 
incompleto. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, 
ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplicação. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para os cargos nível fundamental incompleto e nível médio e médio técnico e 4 
(quatro) horas para os cargos de nível superior. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas 
para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da 
Inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local 
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá 
levar consigo o seu Caderno de Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum desses candidatos insista em sair do local 
de aplicação das provas antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado 
pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação e pelo Coordenador da Unidade 
de Provas, para posterior análise a ser realizada pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público.   

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 
16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo 
candidato, ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




