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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto e responda às questões de 01 a 10.
Os monstros ao nosso redor
Eu me recuso classificar como ser humano
alguém que comete um crime com tamanha atrocidade
como esse em que foi assassinada a menina Fernanda
Hellen. Fico me perguntando o que passa pela cabeça
de um indivíduo que pratica atos com tanta crueldade,
crueldad
principalmente quando a vítima é uma criança indefesa.
indefe
É, no mínimo, um comportamento covarde.
co
Alguns
diriam: é um animal. Gravíssimo erro de qualificação.
qualificaçã
O escritor português, José Saramago, afirmava que os
o
animais são selvagens, mas não cruéis. A crueldade é
manifestação própria do homem.
Somos cada vez mais impactados por notícias
que
nos
deixam
emocionalmente
atingidos,
questionando o que tem acontecido para que o mundo
esteja se “bestializando”. Vivemos sob o domínio da
violência e, consequentemente, do medo. Ao ver o rosto
ro
angelical de Fernandinha estampado, nas fotos expostas
expos
na mídia, enxergamos nele nossos filhos e netos. E nos
assustamos. O perigo nos ronda. O que fazer? Estamos
Estamo
sendo prisioneiros de uma sensação generalizada de
insegurança.
Meu sentimento de cristandade está sendo posto
à prova quando me vejo inclinado a não querer perdoar
quem foi responsável por essa barbárie. Quando
imagino o terror vivido por aquela garota nas mãos do
seu assassino, nos instantes finais de sua vida, tenho
te
dificuldade em dominar a revolta que domina meu
coração. Deus me perdoe, mas não é fácil ter piedade
por quem fez da brutalidade a ação de findar a
existência de uma criança inocente. Como oferecer
perdão a quem, além de matar a vizinha, provocou por
po
três meses o sofrimento de uma família que vivia a cada
dia a esperança de ter sua filha de volta ao convívio do
lar?
Como não temos a competência para
promovermos a justiça, esperamos que as penas da lei
le
sejam aplicadas da forma mais severa, servindo de
exemplo para que outros monstros não se sintam
estimulados a fazerem o mesmo com nossos filhos.
Sabemos
bemos que Jeferson é apenas mais um dos muitos que
circulam nas ruas, em ameaça permanente à nossa
tranquilidade. As drogas produzem essas figuras, que
qu
não são seres humanos, nem animais, são o “lixo” de
uma sociedade que a cada dia assiste os conceitos de
d
ética e moralidade serem maculados. É urgente a
necessidade de que políticas públicas sejam adotadas
adotada no
sentido de que se estanque o acelerado aumento da
criminalidade no nosso ambiente de vida. Enquanto
isso, nos resta pedir a Deus que tragédias vivenciadas
vivencia
pela família de Fernanda nunca nos atinjam.

Tenhamos, portanto, essa menina como símbolo
de um movimento contra a violência. A sua morte, por
po
todos nós chorada, sirva, pelo menos, de alerta para
par o
enfrentamento desse crucial problema da sociedade
contemporânea,
mporânea, o império do poder criminoso do
mundo das drogas. Nossas orações, em favor de sua
alma, sejam também para que seus pais, familiares e
amigos tenham o conforto que lhes permitam superar
esse doloroso momento a que estão sendo submetidos.
E que Deuss nos ofereça a capacidade de afastar o desejo
de vingança na força da emoção.
http://www.wscom.com.br, 09/04/2013.

1. De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que:
A. A violência e o medo estão presentes cada vez mais
nos dias de hoje.
B. Para o autor, o assassino de Fernanda Hellen é nada
mais que um animal.
C. A insegurança tem potencializado as pessoas para
reagirem contra os perigos cotidianos.
D. Segundo o autor, Jeferson
Jefers
deve ser perdoado pela
sociedade, pois violência gera violência.
E. O assassino da menina Fernanda agiu com a crueldade
própria dos animais selvagens.
2. Sobre o texto, atente para as afirmações abaixo.
I. Segundo o texto, é humanamente possível resistir à
sede
ede de vingança por um crime de tamanha
atrocidade.
II. Pessoas “monstros” como Jeferson é uma rara
exceção na sociedade atual.
III. A população civil é responsável por fazer justiça,
já que os órgãos competentes não cumprem com o
seu papel proteger as pessoas.
Está(ão) FALSAS:
A.
B.
C.
D.
E.

Apenas as afirmações I e II.
As afirmações I, II e III.
Apenas a afirmação III.
Apenas as afirmações I e III.
Apenas as afirmações II e III.

3. De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que:
A. Na Paraíba, a violência vem crescendo, por isso
carece de diversas políticas públicas para impedir a
ação da criminalidade.
B. As drogas têm grande poder de destruição da
sociedade.
C. O crime contra a menina Fernanda Hellen ocorreu no
fim do ano de 2012.
D. A ética e a moralidade estão sendo desonradas pelos
viciados no consumo de drogas.
E. O autor do texto se sente abalado emocionalmente
pela forma como a criança foi morta.
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4. “Eu me recuso classificar como ser humano alguém
que comete um crime com tamanha atrocidade como
esse em que foi assassinada a menina Fernanda
Hellen.”
Assinale a opção que apresenta o sentido da palavra
“atrocidade” no trecho acima.
A.
B.
C.
D.
E.

Amenidade
Crueldade
Austeridade
Tenacidade
Rigorosidade

5. Quanto à tonicidade, as palavras português,
também, vítima, símbolo são classificadas
respectivamente como:
A.
B.
C.
D.
E.

Paroxítona, oxítona, paroxítona, paroxítona.
Oxítona, paroxítona, paroxítona, proparoxítona.
Oxítona, oxítona, proparoxítona, proparoxítona.
Paroxítona, paroxítona, proparoxítona, paroxítona.
Oxítona, oxítona, paroxítona, proparoxítona.

6. “O perigo nos ronda.”
É CORRETO afirmar que as palavras grifadas são
respectivamente:
A.
B.
C.
D.
E.

Adjetivo, substantivo, verbo.
Adjetivo, adjetivo, substantivo.
Substantivo, pronome, substantivo.
Substantivo, pronome, verbo.
Substantivo, adjetivo, substantivo.

7. “Tenhamos, portanto, essa menina como símbolo de
um movimento contra a violência.”
Analise o trecho acima no que diz respeito aos
aspectos gramaticais e assinale a opção
VERDADEIRA.
A. A palavra “movimento” foi formada pelo processo
de derivação prefixal.
B. “contra” é uma conjunção.
C. O verbo “tenhamos” é intransitivo.
D. “essa menina” é o sujeito da oração.
E. O sujeito do verbo “tenhamos” é oculto.
Saramago afirmava que
8. “O escritor português, José Saramago,
os animais são selvagens”
Assinale a opção que contém a explicação
ADEQUADA para o uso das vírgulas no trecho
acima.
A.
B.
C.
D.
E.
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Separa aposto.
Separa adjunto adverbial.
Separa termos independentes entre si.
Isola oração intercalada.
Separa vocativo.

9. “Deus me perdoe, mas não é fácil ter piedade por
quem fez da brutalidade a ação de findar a existência
existênc
de uma criança inocente.”
Assinale a opção que está DE ACORDO com a
ideia expressa pela palavra destacada no trecho
acima.
A.
B.
C.
D.
E.

Explicação.
Contraste.
Conclusão.
Adição.
Alternância.

10. “Como oferecer perdão a quem, além de matar a
vizinha, provocou por três meses o sofrimento de
uma família que vivia a cada dia a esperança de ter
sua filha de volta ao convívio do lar?”
Os tempos e os modos verbais das palavras
destacadas,
no
trecho
acima,
são
RESPECTIVAMENTE
RESPECTIVAMENTE:
A. Pretérito imperfeito do subjuntivo – presente do
indicativo.
B. Pretérito perfeito do indicativo – pretérito imperfeito
do indicativo.
C. Pretérito imperfeito do indicativo – presente do
subjuntivo.
perfeito do indicativo – pretérito
D. Pretérito mais-que-perfeito
perfeito do indicativo.
E. Pretérito imperfeito do subjuntivo – presente do
subjuntivo.

CONHECIMENTOS GERAIS E NOÇÕES DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Domi
são:
11. Os limites da cidade dee São Domingos
A.
B.
C.
D.
E.

Sousa e Aparecida.
Pombal e Sousa.
São Francisco e Aparecida.
Santa Cruz e Sousa.
Pombal e Aparecida.

12. São Domingos é um município do estado da Paraíba,
localizado na mesorregião do Sertão Paraibano e
microrregião de:
A.
B.
C.
D.
E.

Cajazeiras.
Pombal.
Patos.
Sousa.
Coremas.

13. Sobre os aspectos históricos da cidade de São
Domingos analise as afirmativas:
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I. A região foi desbravada por Inácio de Loiola,
Loiola
seus irmãos e filhos, a exemplo da maioria das
cidades do Sertão Paraibano.
II. Em 1863, um filho do Capitão-Mor,
Mor, comprara o
Sítio São Domingos, pertencentes à Família
Formiga, em que figuravam terras, casas, açudes,
cercados, cana de açúcar e outros bens.
III. O Hino e a Bandeira de São Domingos fazem
parte de uma homenagem de seu autor aos
anônimos e heróicoss fundadores, bem como, a
todos os são-dominguenses
dominguenses de uma forma
especial.
IV. No dia 3 de outubro de 1945, foi realizada a
primeira feira com a venda de farinha, rapadura,
carne e outros gêneros alimentícios existentes na
região.

16. Quanto a Administração
afirmativas a seguir:

Estão CORRETAS as afirmativas:
A.
B.
C.
D.
E.

acontece, ocasionando um longo período sem chuvas,
originando assim, a seca.
C. As secas prolongadas no Sertão Nordestino são
oriundas, muitas vezes, da elevação
eleva
da temperatura das
águas do Oceano Pacífico, esse aquecimento é
denominado pela classe cientifica de El Niño, nos anos
a
em que esse fenômeno ocorre o Sertão sofre com a
intensa seca.
D. No Sertão e no Agreste o tipo de vegetação que se
apresenta é a caatinga,
ga, o clima predominante é o
equatorial, esse tipo de vegetação é adaptado à
abundância de água.
E. A longa estiagem provoca uma série de prejuízos aos
agricultores, como perda de plantações e animais, a
falta de produtividade causada pela seca provoca a
fome.

I, II e III apenas.
I e IV apenas.
II, III e IV apenas.
I e II apenas.
I, II, III e IV.

Pública,

analise

as

divide
em
I. A Administração Pública divide-se
administração pública direta e administração
pública indireta.
II. A administração pública indireta cuida de
assuntos específicos, são as autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia
mista e fundações públicas.
III. A Administração Pública Direta, em nível
federal é exercida pelo presidente da república
e seus ministros.

14. A dengue, a zika e a chikungunya são três doenças
que circulam no Brasil transmitidas pelo mesmo
vetor: o mosquito aedes aegypti. Todas elas têm as
mesmas características sintomáticas: febre alta, dor
no fundo dos olhos, vermelhidão na pele, coceira e
distúrbios gástricos.

Está (ao) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):
São formas
EXCETO:

de

prevenção

dessas

doenças,

A. Vacinação ou medicação que impeçam a contaminação.
B. Eliminar o vetor causador.
C. Diminuir a quantidade de mosquitos que circulam nos
ambientes.
D. Eliminar garrafas, sacos plásticos e pneus velhos que
q
ficam expostos à chuva, além de tampar recipientes que
acumulam água como caixas d´agua e piscina são
fundamentais para este controle.
E. Fazer uma limpeza
peza geral em sua residência para impedir
a reprodução do aedes aegypti.
15. Dentre os muitos aspectos apresentados pela Região
Nordeste o que mais se destaca é a seca, causada pela
pe
escassez de chuvas, proporcionando pobreza e fome.
São fatores que determinam
m o clima da Região,
Nordeste, especialmente na sub-região
região do sertão, região
que mais sofre com a seca, EXCETO:
A. O Sertão nordestino apresenta as menores incidências
incidência
de chuvas, isso em âmbito nacional.
B. No Sertão, as chuvas se apresentam entre dezembro e
abril, no entanto, em determinados anos isso não

A.
B.
C.
D.
E.

I apenas.
II apenas.
III apenas.
I e II apenas.
I, II e III.

17. São condições de elegibilidade, na forma da lei, a
idade mínima de, EXCETO:
Vice
A. Trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente
da República e Senador.
B. Dezoito anos para Prefeito e Vice-Prefeito.
C. Trinta anos para Governador e Vice-Governador
Vice
de
Estado e do Distrito Federal.
D. Vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado
Estadual ou Distrital.
E. Dezoito anos para Vereador.
18. Em conformidade com o Art. 5º, da Constituição
Federal, de 1988, referente aos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos analise as afirmativas abaixo:
I. Ninguém poderá ser compelido a associar-se
associar
ou a
permanecer associado.
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II. As entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente.
III. É garantido o direito de propriedade.
IV. A propriedade atenderá a sua função social.

Memória de acesso randômico
Volátil
Memória de escrita e leitura
Perde todo seu conteúdo quando o computador é
desligado.
E. Já vem gravadas do fabricante
A.
B.
C.
D.

Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

II e III apenas.
I e IV apenas.
I, II, III e IV.
II, III e IV apenas.
I, III e IV apenas.

19. De acordo como a Lei Orgânica do Município de São
Domingos, analise os itens a seguir:
I. Os distritos que compõem o Município de São
Domingos de Pombal serão aqueles que vierem a ser
criados por lei estadual.
II. Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir a
desigualdade social, no seu território, correspondem
corresponde
um dos objetivos básicos do município.
III. Os servidores admitidos, por concurso público, serão
serã
estáveis após dois anos de estágio probatório.
Está (ao) CORRETO(S):
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

A cidadania.
A dignidade da pessoa humana.
Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
iniciativ
A ordem jurídica centralizada.
O pluralismo político.
INFORMÁTICA

24. Os periféricos, também chamados de dispositivos de
entrada e saída, possibilitam a interação entre o
usuário e o computador.
Marque a opção abaixo de CORRESPONDE a um
dispositivo de saída:
A.
B.
C.
D.
E.

Dispositivo
Drive
Sistema Operacional
Software
Hardware

22. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO
apresenta características da memória RAM:
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Tela sensível ao toque
Impressora
Microfone
Joystick
Scanner

sistema
A. Vários usuários pode acessar o sistema.
B. Seus recursos de instalação de dispositivos
dispos
são tipo
Plug and Play.
C. Funciona com uma plataforma multitarefas.
D. Possui sistema de arquivos rápidos exclusivo do tipo
tip
NTFS.
E. Apresenta sistema operacional gráfico e interface
editável.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde Nº
8.080/1990, assinale a alternativa com as palavras
corretas que completam a frase:

21. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à
frase abaixo:
“Responsável por fornecer a interface entre o
computador e o usuário.”
A.
B.
C.
D.
E.

DVD-Rom
CD-R
CD-RW
DVD-RW
DVD-R

25. Assinale a alternativa ERRADA com relação às
características do Sistema Operacional Windows:

I, II e III.
I apenas.
II apenas.
III apenas.
I e II apenas.

20. O município de São Domingos tem como princípios
fundamentais, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

ternativa de dispositivo de leitura que
23. Marque a alternativa
NÃO permite gravação de dados:

“O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
____________ e ___________de políticas econômicas
e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de
outros agravos e no estabelecimento de condições que
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”
recuperaçã
A.
B.
C.
D.
E.

Execução e Fiscalização.
Fiscalização
Formulação e Monitoramento.
Monitoramento
Monitoramento e Avaliação.
Avaliação
Formulação e Execuçãoo.
Garantir a Financiamento.
Financiamento
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27. O mosquito Aedes aegypti é capaz de transmitir vários
vári
vírus causadores de doenças e desenvolve seu ciclo
evolutivo através da água parada.
Dentre as opções abaixo, assinale a opção ERRADA
com relação aos vírus transmitidos por este vetor:

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

33. Assinale a alternativa que os descrevem os
determinantes
e
condicionantes
de
saúde
CORRETAMENTE de acordo com a Lei Federal
8.080 de 1.990

Zika e Malária
Dengue e Chikungunya
Zika e Chikungunya
DENV e CHIKV
Zika e Dengue

28. Para receberem recursos, os Municípios, os Estados e o
Distrito Federal deverão atender os requisitos abaixo,
abai
de
acordo com a Lei Federal Nº 8142/90, EXCETO:
EXCETO
A. Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo
respectiv
orçamento.
B. Composição partidária do Conselho de Saúde.
Saúde
C. Plano de saúde.
D. Fundo de Saúde.
E. Relatórios de gestão.
29. Marque a alternativa que NÃO corresponde aos
Sistemas de Informação em Saúde:
A.
B.
C.
D.
E.

SIAB
SAIB
SAI
SIA
SINAM

30. Dentre as alternativas abaixo, assinale a opção
ERRADA:
A. Notificação compulsória é ato obrigatório para doenças
de risco epidemiológico.
B. Incidência corresponde ao número de casos novos de
uma morbidade.
C. Prevalência é força com que subsistem as doenças na
coletividade.
D. Morbidade é comportamento das doenças ou dos
agravos à saúde em uma população.
E. Coeficiente é a relação entre o número de eventos reais
r
e os que já aconteceram.
31. Marque a alternativa abaixo quee APRESENTA a
quantidade máxima de Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) por Equipe de Saúde da Família:
A.
B.
C.
D.
E.
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32. Com relação aos instrumentos de trabalho do ACS,
marque a alternativa que CORRESPONDE a estes:

AVEIAM
Ficha de Notificação Compulsória
Cadastro cartão SUS
Ficha A
PMA2

A.
B.
C.
D.

Serviços essenciais, alimentação acesso aos bens.
bens
Lazer, alimentação, acesso a programas sociais.
sociais
Renda, meio ambiente, assistência social.
social
Transporte, educação, atividade física, atividade
cultural.
E. Trabalho, saneamento básico, postos de saúde.
saúde
34. Com relação aos direitos à saúde assegurada no
Estatuto do idoso aos mesmos, marque a opção
CORRETA:
A. Receber medicamentos
camentos em casa pelo ACS.
B. Atendimento imediato em qualquer hospital público
ou privado.
territoria
C. Cadastramento da população idosa em base territorial.
D. Garantia de vagas em serviços especializados.
E. Atendimento geriátrico e gerontológico em mensal
domiciliar.
elação ao processo de trabalho do Agente
Agen
35. Com relação
Comunitário de Saúde, as ações de busca ativa, dentro
da sua microárea, para cadastro e acompanhamento na
unidade devem ser feitos para os seguintes grupos:
A.
B.
C.
D.
E.

Pacientes Usuários de Drogas Ilícitas e Tuberculosos.
Tuberculoso
Pacientes Tuberculosos e Alcoólatras.
Alcoólatras
Pacientes com Hanseníase e Fumantes.
Fumantes
Pacientes deficientes e Ambulantes.
Ambulantes
Pacientes Hipertensos e Diabéticos.
Diabéticos

36. São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS, de
acordo com a Lei Federal 8080/1990, EXCETO:
A. A identificação e divulgação dos fatores
determinantes da saúde.
B. A assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção
roteção e recuperação da saúde.
C. A formulação de política de saúde destinada a
promover evolução econômica e social.
social
D. A realização integrada das ações
açõ assistenciais e das
atividades preventivas.
E. A identificação e divulgação dos fatores
condicionantes.
37. Marque a alternativa CORRETA com relação ao
conceito de Morbidade:
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A. Frequência de morte de pessoas em um determinado
período.
B. É comportamento das doenças ou dos agravos à saúde
em uma população.
C. Corresponde ao número de casos novos de uma doença.
D. Termo usado para definir as causas de morte.
E. Relacionada à probabilidade de uma doença ocasionar
morte.
38. Quanto às responsabilidades descritas na Lei Federal
Feder Nº
8.080/1990, assinale a alternativa correta:
A. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família,
famí
das empresas e da sociedade.
B. O dever do Estado não exclui o das pessoas,
profissionais, das empresas e da sociedade.
C. O dever do Estado não exclui o das
as empresas, dos
políticos, dos gestores e da sociedade.
D. O dever do Estado não exclui o dos gestores, das
pessoas, das empresas e da sociedade.
E. O dever do Estado não exclui o das empresas, da
família, clínicas particulares e da sociedade.
doença, marque a
39. Com relação ao processo saúde-doença,
alternativa correta com relação à prevenção primária
primári na
atenção básica:
A.
B.
C.
D.
E.

Tomar medicamentos para Colesterol.
Realizar cirurgia de Renal.
Fazer um exame de Ecocardiograma.
Realizar sessões de psicologia.
cigarro
Diminuir o consumo de álcool e uso de cigarro.

40. Marque a alternativa que APRESENTA princípios do
SUS expressos na Lei Federal Nº 8.080/1990.
A. Integralidade, direito à informação e participação da
comunidade.
B. Integralidade e Hierarquização e Gratuidade.
Gratuidade
C. Participação da comunidade,
unidade, Gratuidade, e direito à
informação.
D. Gratuidade, preservação da autonomia das pessoas e
universalidade.
E. Utilização da vigilância ambiental, descentralização,
descentralizaçã
integralidade e descentralização.
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