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PÁGINA EM BRANCO

LÍNGUA PORTUGUESA
Instruções: As questões de 01 a 04 se referem ao texto a seguir.
Abraço caudaloso
Gregório Duvivier

Palavras, percebemos, são pessoas. Algumas são sozinhas: Abracadabra. Eureca. Bingo. Outras são
promíscuas (embora prefira a palavra “gregária”): estão sempre cercadas de muitas outras: Que. De. Por.
Algumas palavras são casadas. A palavra caudaloso, por exemplo, tem união estável com a palavra rio
– você dificilmente verá caudaloso andando por aí acompanhado de outra pessoa. O mesmo vale para
frondosa, que está sempre com a árvore. Perdidamente, coitado, é um advérbio que só adverbia o adjetivo
apaixonado. Nada é ledo a não ser o engano, assim como nada é crasso a não ser o erro. Ensejo é uma
palavra que só serve para ser aproveitada.
Algumas palavras dependem de outras, embora não sejam grudadas por um hífen – quando têm hífen elas
não são casadas, são siamesas. Casamento acontece quando se está junto por algum mistério. Alguns dirão
que é amor, outros dirão que é afinidade, carência, preguiça e outros sentimentos menos nobres (a palavra
engano, por exemplo, só está com ledo por pena – sabe que ledo, essa palavra moribunda, não iria encontrar
mais nada a essa altura do campeonato).
Esse é o problema do casamento entre as palavras, que por acaso é o mesmo do casamento entre pessoas.
Tem sempre uma palavra que ama mais. A palavra árvore anda com várias palavras além de frondosa. O
casamento é aberto, mas para um lado só. A palavra rio sai com várias outras palavras na calada da noite:
grande, comprido, branco, vermelho – e caudaloso fica lá, sozinho, em casa, esperando o rio chegar, a
comida esfriando no prato.
Um dia, caudaloso cansou de ser maltratado e resolveu sair com outras palavras. Esbarrou com o abraço
que, por sua vez, estava farto de sair com grande, essa palavra tão gasta. O abraço caudaloso deu tão
certo que ficaram perdidamente inseparáveis. Foi em Manoel de Barros. Talvez pra isso sirva a poesia, pra
desfazer ledos enganos em prol de encontros mais frondosos.
(Disponível em: <http://colunasduvivier.tumblr.com/>. Acesso em 25 fev. 2019. Adaptado.)

01) O primeiro parágrafo do texto deixa claro o principal objetivo do autor: ofertar destaque a algumas palavras
da Língua Portuguesa, a partir de características que lhes são peculiares.
A esse respeito, é correto afirmar que, na crônica de Duvivier, essas palavras são, especialmente,
a) aviltadas.
b) censuradas.
c) dissimuladas.
d) personificadas.
02) É correto afirmar que o texto “Abraço caudaloso” é uma crônica argumentativa porque nele predomina a
intenção de
a) informar o destinatário, didaticamente, sobre um assunto de momento.
b) instruir o recebedor com argumentos convincentemente bem-humorados.
c) argumentar junto ao leitor sobre um tema banal em forma de crítica teórica.
d) expor um ponto de vista de maneira coerente para levar o receptor à reflexão.
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03) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o texto.
( ) No último parágrafo, a organização textual apresenta, em parte do trecho, elementos estruturais
diferentes dos empregados para a produção de um texto argumentativo-opinativo.
( ) Na frase "... quando [as palavras] têm hífen elas não são casadas, são siamesas." (§ 3), a palavra
grifada pode ser substituída por "simiescas", sem que haja prejuízo para o sentido.
( ) No período "Outras são promíscuas (embora prefira a palavra “gregária”): estão sempre cercadas
de muitas outras: Que. De. Por.", o autor, ao citar as três últimas palavras, dá a entender que elas
pertencem à mesma classe gramatical.
( ) Em "... a palavra engano, por exemplo, só está com ledo por pena – sabe que ledo, essa palavra
moribunda, não iria encontrar mais nada a essa altura do campeonato", o adjetivo "ledo" é uma "palavra
moribunda" porque é pouco usual nos dias de hoje.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (V); (F); (V); (F).
b) (F); (V); (F); (V).
c) (V); (F); (F); (V).
d) (F); (V); (V); (F).
04) Leia a passagem transcrita do texto.
Algumas palavras são casadas. A palavra caudaloso, por exemplo, tem união estável com a palavra rio
– você dificilmente verá caudaloso andando por aí acompanhado de outra pessoa. [...] Perdidamente,
coitado, é um advérbio que só adverbia o adjetivo apaixonado.
Avalie o que se informa sobre os sinais de pontuação.
I.

O travessão foi empregado para introduzir uma citação.

II.

Em "Perdidamente, coitado, é um advérbio", justifica-se o emprego da vírgula para isolar o vocativo.

III. Na oração "Algumas palavras são casadas", deve-se colocar a vírgula depois de "palavras" para
separar o sujeito do predicado.
IV. O verbo "adverbia" deveria ser grafado entre aspas, pois se trata de uma palavra nova que ainda não
tem guarida nos dicionários.
V.

Em "A palavra caudaloso, por exemplo, tem união estável com a palavra rio", empregou-se a vírgula
para isolar uma expressão explicativa.

Está correto apenas o que se afirma em
a) I e III.
b) I, II e IV.
c) II, IV e V.
d) II, III, IV e V.
05) Na sintaxe da língua portuguesa, a expressão “colocação pronominal” diz respeito à forma como os pronomes
são dispostos em relação aos demais elementos de uma oração.
Nesse sentido, considere a seguinte frase.

Boa alimentação e exercícios físicos são dois hábitos saudáveis que conduzirão os
praticantes à longevidade.
É correto afirmar que, substituindo-se a expressão “os praticantes”, fica em conformidade com a norma
padrão da Língua Portuguesa, quanto ao uso e à colocação pronominal, a seguinte redação:
a) “... hábitos saudáveis que os conduzirão à longevidade.”
b) “... hábitos saudáveis que conduzirão-os à longevidade.”
c) “... hábitos saudáveis que lhes conduzirão à longevidade.”
d) “... hábitos saudáveis que conduzirão-lhes à longevidade.”
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06) Entende-se por crase a fusão da preposição “a” com o artigo definido “a”, cujo acento, na escrita, é chamado de “grave”.
A esse respeito, leia o aviso veiculado por um restaurante.

(Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/br/rafaelcapanema/100-imagens-sobre-o-dom-de-comunicacao-do-brasileiro>. Acesso
em: 28 fev. 2019. Adaptado.)

Avalie as informações dadas acerca da utilização desse sinal gráfico no aviso.
I.

Usou-se adequadamente a crase apenas antes do verbo.

II.

Empregou-se inadequadamente a crase antes do substantivo.

III. Não se usa a crase antes de verbo e de substantivo masculino.
IV. É facultativo o emprego da crase antes de verbos e de substantivos.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e IV.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.
07) Leia o cartaz.

(Disponível em: <http://ababrasil.org/noticia_det.php?id=33>. Acesso em 28 fev. 2019)

Dentre todas as classes gramaticais, a que mais se apresenta passível de flexões é a representada pelos verbos.
A esse respeito, considere as flexões verbais e preencha corretamente as lacunas.
Na frase “Proteja nossos idosos”, o verbo está empregado no modo _______________ e exorta o receptor
a cumprir a ação indicada. Em “Se você tiver suspeita”, o verbo está flexionado no _______________ do
_______________ e indica um fato incerto, que poderá ocorrer mediante determinada condição.
A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é
a) imperativo / futuro / subjuntivo
b) imperativo / presente / subjuntivo
c) subjuntivo / pretérito perfeito / indicativo
d) indicativo / pretérito imperfeito / indicativo
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08) Leia o texto a seguir.
“São palavras que designam condições ou estados provisórios ou permanentes, caracterizando e
particularizando os seres. Podem expressar fatos ou percepções subjetivas. Referem-se sempre a um
substantivo explícito ou subentendido na frase, com o qual concordam em gênero e número”
(CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar. Gramática reflexiva: texto, semântica e interação. 4 ed. São Paulo:
Atual, 2013, vol. único, p. 125.)

O conceito em tela se refere à classe de palavras denominada
a) artigo.
b) adjetivo.
c) numeral.
d) pronome.
09) Leia a placa a seguir.

(Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/01/placas-com-erros-e-protestos-bizarros-despertam-curiosidade-nolitoral-de-sp.html>. Acesso em: 28 fev. 2019)

Informe se é V (verdadeiro) ou F (falso) o que se afirma sobre ela.

( ) As palavras "atraz" e "compreenção" estão grafadas corretamente.
( ) "Mexico" deveria ser acentuado, por se tratar de uma proparoxítona.
( ) Não há regra que justifique a acentuação da palavra "area".
( ) A divisão silábica correta da palavra "seguintes" é: se-gu-in-tes.
( ) Há encontro consonantal e dígrafo no vocábulo "predinhos".
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (F); (V); (F); (V); (F).
b) (V); (F); (V); (F); (V).
c) (F); (V); (F); (F); (V).
d) (V); (F); (V); (V); (F).
10) Na Língua Portuguesa, há dois números gramaticais: o singular, que indica um ser ou um grupo de seres; e
o plural, que indica mais de um ser ou grupo de seres.
A esse respeito, é correto afirmar que a flexão de número dos substantivos está corretamente indicada em
a) corre-corres.
b) quinta-feiras.
c) beijas-flores.
d) pés-de-meias.
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SAÚDE PÚBLICA
11) Sobre a Lei nº 8.080/90, é correto afirmar que
a) a saúde é a ausência de doença.
b) é conhecida como a Lei Orgânica da Saúde.
c) é vedada a participação da iniciativa privada no sitema de saúde.
d) a saúde é uma conquista individual, manter-se saudável depende da conscientização de cada pessoa.
12) São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto
a) equidade.
b) centralidade.
c) integralidade.
d) universalidade.
13) Sobre o príncípio da equidade, é incorreto afirmar que ele significa garantir
a) a igualdade.
b) a justiça social.
c) a universalidade, considerando as diferenças.
d) o cuidado com as pessoas de acordo com suas necessidades, oferecendo mais ao mais vulnerabilizado
e menos a quem requer menos cuidados.
14) Sobre a Política Nacional de Humanização no SUS, é incorreto afirmar que
a) deve estar inserida em todas as políticas e programas do SUS.
b) destaca o fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional.
c) entende acolhimento como uma forma de fazer triagem dos usuários e marcar consultas.
d) reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valoriza e incentiva sua atuação na produção
de saúde.
15) Com o objetivo de ampliar o acesso e a qualidade dos cuidados primários à saúde ofertados aos usuários do
SUS, foi criado, em 2013, o Programa Mais Médicos (PMM).
A esse respeito, é correto afirmar que o PMM prioriza
a) a contratação de médicos estrangeiros, dentre os quais destacam-se os de nacionalidade cubana.
b) as cidades de médio porte do interior, pois há saturação de médicos nas capitais e nas regiões
metropolitanas.
c) a contratação de médicos, mas também possibilita a contratação emergencial de enfermeiros e de
cirurgiões-dentistas para regiões com alto índice de vulnerabilidade em saúde.
d) a melhoria da infraestrutura dos serviços primários de saúde, o provimento emergencial de médicos para
regiões com inexistência ou escassez desses profissionais e a mudança na formação médica.
16) É correto afirmar que compõe os dez passos da alimentação saudável, exceto
a) consumir alimentos ultraprocessados, observando-se o rótulo.
b) utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e ao cozinhar alimentos.
c) fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados.
d) comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que possível, com companhia.
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17) Preencha corretamente as lacunas do texto, considerando as recomendações do Guia alimentar para a
população brasileira (2014).
Alimentos ____________________ e alimentos minimamente processados devem ser a base de todas as
refeições. Comer é parte natural da vida social. _____________ o momento das refeições ajuda a cultivar e a
fortalecer laços entre pessoas. Dê preferência a verduras, legumes e frutas produzidas _________________
e no período de safra. Eles são mais baratos, mais saborosos e apresentam qualidade maior do que os
demais produtos. Evite deixar os _______________ ao alcance das mãos, seja em casa ou no ambiente de
trabalho ou de estudo. Boas opções de pequenas refeições são as frutas frescas ou secas e as castanhas
ou as nozes.
A sequência que preenche corretamente as lacunas é
a) frescos / Prolongar / organicamente / processados
b) in natura / Compartilhar / no interior / ultraprocessados
c) in natura / Compartilhar / localmente / ultraprocessados
d) ultraprocessados / Fragmentar / em estufas / processados
18) É correto afirmar que a legislação do SUS, a Lei nº 8.142 de 28/12/1990, trata da
a) universalização e da humanização.
b) participação popular e do controle social.
c) humanização e da segurança do paciente.
d) universalização e da descentralização.
19) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre a prevenção e o controle da sífilis no SUS.
( ) A eliminação da síflis congênita vem sendo perseguida há décadas no Brasil. Avanços foram alcançados
em vários sentidos, mas a complexidade dos fatores que interferem na cadeia de transmissão continua
a desafiar os serviços de saúde.
( ) O tratamento da sífilis em gestantes é relativamente simples e a prevenção da sua transmissão para o
recém-nascido é 100% eficaz mediante a administração de penicilina benzatina, o único medicamento
capaz de atravessar a barreira placentária e chegar até o feto.
( ) A garantia do acesso à detecção da sífilis na gestante deve ser a mais precoce possível e realizada
em hospitais, com a disponibilização dos testes rápidos que consigam fornecer o diagnóstico em até
uma semana.
( ) A notificação da síflis em gestantes é obrigatória, devendo, porém, ser realizada exclusivamente pelos
serviços de saúde, como forma de possibilitar o controle epidemiológico.
De acordo com as afirmações, a sequencia correta é
a) (V); (F); (F); (V).
b) (F); (V); (V); (F).
c) (F); (F); (V); (F).
d) (V); (V); (F); (V).
20) Sobre as Vigilâncias em Saúde no SUS, é incorreto afirmar que
a) a vigilância em saúde deve estar cotidianamente inserida na atenção básica.
b) os seus únicos componentes são a vigilância e o controle das doenças transmissíveis e das doenças e
agravos não transmissíveis.
c) a vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga
epidemias que ocorrem em territórios específicos.
d) as ações de vigilância sanitária dirigem-se, geralmente, ao controle de bens, produtos e serviços que
oferecem riscos à saúde da população, como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos.
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CONHECIMENTOS GERAIS
21) Leia o trecho da notícia seguir.
(Um) adolescente de 14 anos que matou dois colegas nesta sexta-feira (20) dentro de uma sala de aula em
Goiânia afirmou, em depoimento à polícia, que se inspirou nos tiroteios de Columbine, nos Estados Unidos,
e de Realengo, no Rio de Janeiro. O relato foi feito à imprensa pelo delegado Luis Gonzaga Júnior, que
investiga o caso. “O adolescente agiu motivado por um bullying que ele sofria de outro adolescente. (...)
Dessa inspiração fez nascer a ideia nele de matar alguém. Depois, motivado por esse bullying que ele sentia
e sofria por parte de um dos seus colegas, ele resolveu executar e matar pessoas”, disse Gonzaga.
(Disponível em: https://www.bol.uol.com.br/noticias/2017/10/20/adolescente-que-matou-2-em-escola-de-go-diz-que-colega-o-amolavamuito-segundo-delegado.htm. Acesso em: 25 mar. 2019.)

O trecho acima é parte de uma notícia sobre um ataque feito por um adolescente em uma escola em Goiás,
em outubro de 2017. Tais situações, que não são uma novidade no país, são complexas e não têm uma
explicação única.
Um dos fatores citados pelo texto que teria motivado a ação seria o bullying, decrito como
a) discussões ou brigas pontuais entre colegas dentro de uma sala de aula.
b) toda e qualquer agressão, cometida por alunos ou não, acontecida dentro de uma escola.
c) agressões intencionais, verbais ou físicas, repetitivas, feitas por um ou mais alunos contra colegas.
d) conflitos entre professores e alunos ou entre alunos e gestores de uma escola (diretor ou coordenador).
22) Leia as informações a seguir.
Questão financeira trava negociações do Brexit
Líderes da União Europeia consideram progressos insuficientes e adiam início da próxima fase de
conversações. Merkel e Macron concordam que Londres e Bruxelas ainda estão longe de um acordo
financeiro.
(...)
Líderes da União Europeia (UE) se mantiveram firmes perante a primeira-ministra britânica, Theresa May,
numa reunião de cúpula do bloco em Bruxelas, encerrada nesta sexta-feira (20/10), propondo iniciar a
próxima fase de negociações sobre o Brexit (...) somente em dezembro.
(Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/quest%C3%A3o-financeira-trava-negocia%C3%A7%C3%B5es-do-brexit/a-41054922.
Acesso em: 26 mar. 2019.)

A notícia apresentada relaciona-se às dificuldades de negociação do Brexit, que se desenrolam desde 2017.
Considerando esse contexto, o que é o Brexit?
a) A decisão do governo britânico de não pagar as dívidas feitas pelo Reino Unido desde a criação do bloco.
b) O termo mais comumente usado quando se fala sobre a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia.
c) A postura do Reino Unido de não autorizar a entrada de novos países emergentes europeus na União
Europeia.
d) O nome dado aos desencontros de opiniões dos representantes do Reino Unido e dos representantes da
França e da Alemanha com relação às decisões do bloco.
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23) Leia o texto a seguir.
O feminicídio pode ser entendido como um novo tipo penal, ou seja, aquilo que está registrado na lei brasileira
como uma qualificadora do crime de homicídio. Mas ele pode ser entendido, também, no sentido mais amplo,
no seu aspecto sociológico e histórico. Nesse sentido, feminicídio é uma palavra nova, criada para falar de
algo que é persistente e ao mesmo tempo terrível (...).”
(Debora Diniz, antropóloga, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB) e pesquisadora da Anis – Instituto de
Bioética.)

O termo “feminicídio”, utilizado no texto, e a violência de gênero de forma geral, estão relacionados aos
seguintes contextos, exceto
a) nos últimos dez anos, o crescimento na taxa de homicídio por arma de fogo (15,4%) foi próximo ao
crescimento na taxa de homicídio por qualquer meio (14%).
b) em 2016, foram registrados nas polícias brasileiras 49.497 casos de estupro, conforme informações
disponibilizadas no 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
c) em 2016, 4.645 mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4,5 homicídios para
cada 100 mil brasileiras. Em dez anos, observa-se um aumento de 6,4%.
d) quando a vítima e autor do estupro se conhecem, 78,6% dos casos acontecem dentro da residência;
quando eles não se conhecem, a via pública é o local majoritário de ocorrência.
24) Leia as frases a seguir.
“Negar às pessoas seus direitos humanos é negar-lhes a humanidade em si”
Nelson Mandela, Líder do movimento anti-apartheid na África do Sul.

“Os direitos de todos os homens são diminuídos quando os direitos de um homem são ameaçados”
John F. Kennedy, Presidente dos EUA de 1961 a 1963.

“Não pode haver paz sem desenvolvimento. Não pode haver desenvolvimento sem paz. E não pode haver
paz definitiva e desenvolvimento sustentado sem respeito aos direitos humanos e ao Estado de direito”
Jan Eliasson, ex-vice secretário geral das Nações Unidas de 2012 a 2016.

Com base nas frases apresentadas, indique se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre os direitos
humanos.
( ) São locais, o que quer dizer que não podem ser aplicados de forma igual, pois os países e culturas
são diferentes.
( ) São direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade,
etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição.
( ) São garantidos legalmente pela lei de direitos humanos, protegendo indivíduos e grupos contra ações
que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade humana.
( ) Incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à
educação, entre muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem discriminação.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (V); (V); (F); (F).
b) (V); (F); (V); (F).
c) (F); (F); (F); (V).
d) (F); (V); (V); (V).
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25) Observe a imagem a seguir.

(Disponível em: https://www.digorestenews.com.br/2017/05/cidadania-e-justica-direitos-e-deveres.html
Acesso: 26 mar. 2019.)

Ser cidadão é se sentir culturalmente ligado a outras pessoas que vivem no mesmo país, é ter direitos e
deveres estabelecidos por lei, é ter ciência de suas obrigações, é exigir que seus direitos sejam respeitados
e respeitar os direitos dos outros. Isto é, direitos e deveres são indissociáveis, pois cumprir os deveres
permite que os outros exercitem seus direitos. Para exercer a cidadania, é preciso que os indivíduos tenham
como exercer plenamente seus direitos. Na visão mais clássica, a cidadania corresponde à conquista de três
direitos.
São considerados direitos do cidadão, exceto
a) civis.
b) sociais.
c) políticos.
d) colaborativos.
26) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o que pertence ao município, de acordo com o
Artigo 104 da Lei Orgânica do Município de Nova Módica – Da receita e da despesa.
( ) Cinquenta por cento do produto da arrecadação da União dos imóveis situados no município.
( ) Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos
automotores licenciados no território municipal.
( ) Vinte por cento do produto da arrecadação dos impostos do Estado sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
de comunicação.
( ) Demais receitas de produtos de arrecadação contemplados pela União, pelo Estado e pelo Município.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (V); (F); (V); (F).
b) (F); (F); (F); (V).
c) (V); (V); (F); (F).
d) (F); (V); (V); (V).
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27) De acordo com o Artigo 114 da Lei Orgânica do Município de Nova Módica - Do orçamento, informe se é
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma ser possível na executação orçamentária.
( ) A abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos
recursos correspondentes.
( ) A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.
( ) A inclusão na Lei Orçamentária Anual de autorização para abertura de créditos suplementares e
especiais e contratação de crédito, excepcionalmente, com ou sem antecipação de receitas.
( ) A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação
para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (V); (F); (V); (F).
b) (F); (F); (V); (F).
c) (F); (V); (F); (V).
d) (V); (V); (F); (V).
28) É correto afirmar que o Artigo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações
internacionais, pelo princípio da
a) intervenção.
b) autodeterminação dos povos.
c) prevalência dos direitos humanos.
d) do repúdio ao terrorismo e ao racismo.
29) Considerando o Artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil - Dos direitos e deveres individuais
e coletivos -, é correto afirmar que
a) a propriedade atenderá a sua função social.
b) é plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar.
c) é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de
censura ou de licença.
d) são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
30) Considerando o Artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil - Dos direitos e deveres individuais
e coletivos -, é correto afirmar que
a) é garantido o direito de propriedade.
b) é livre a manifestação do pensamento, admitido o anonimato.
c) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, mesmo previsto em lei.
d) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente
de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local,
independentemente de aviso prévio à autoridade competente.
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Este caderno contém as provas de Português (10 questões), Saúde Pública (10 questões), Conhecimentos
Gerais (10 questões), conforme o conteúdo programático estabelecido no Edital 01/2019.
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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