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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Após receber o seu Caderno de Repostas, copie, nos locais apropriados, a seguinte frase:

Antes de querer mudar o mundo, você deve mudar a si mesmo

INSTRUÇÕES GERAIS
• O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite
ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
• A totalidade da Prova terá a duração de 3h (três horas), incluindo o tempo para preenchimento
da Folha de Respostas.
• Finalizada a prova, o candidato deve entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, sua Folha de
Respostas. Só poderão levar o Caderno de Provas os candidatos que se retirarem nos últimos 30
(trinta) minutos do tempo estabelecido para sua realização.
• Não serão permitidos consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos
eletrônicos. Qualquer ocorrência acarretará a eliminação do candidato.
INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA
• Verifique se a totalidade da quantidade de questões sobre as quais será avaliado está correta.
• A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer
registro fora dos locais destinados às respostas.
• Use caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.
• Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
• Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não
assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela
correspondente, conforme modelo abaixo:

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leia os textos abaixo.

IV. Pode-se concluir de acordo com os textos I e II. A língua
padrão deve ser preservada na modalidade oral e escrita,
pois toda modificação é prejudicial a um sistema linguístico.

Texto 1:

Assinale a alternativa correta.
a) Todas as sentenças estão corretas.
b) Apenas as sentenças I, II, e IV estão corretas.
c) Apenas as sentenças I e III estão corretas.
d) Apenas as sentenças I, II e III estão corretas.
2. Leia o poema “Receita de Mulher”.
RECEITA DE MULHER

Texto 2:
"Todas as variedades linguísticas são estruturadas e
correspondem a sistemas e subsistemas adequados às
necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua
fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores
da sociedade conduz a uma avaliação distinta das
características das suas diversas modalidades regionais,
sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora
seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre
a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma,
como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor
normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras
variedades, com o que se torna uma ponderável força
contrária à variação."
Celso Cunha. Nova gramática do português
contemporâneo. Adaptado.

Sabendo-se que as charges utilizam os recursos do desenho
e do humor para tecer algum tipo de crítica a diversas
situações do cotidiano. Sobre a charge do chargista
Alexandre Paiva do texto I e o texto II de Celso Cunha, pode
inferir que uma língua é:
I. No confronto entre dois estilos de linguagem verbal no texto
1, O internetês aproxima da forma da oralidade da língua
enquanto a outra se dedica ao conjunto de normas gramatical
usadas na linguagem oral e na escrita. Por isso, o livro
(gramática) conclui que “Chegou a minha hora”, já que o
internetês não preocupa com as normas-padrão da língua.
II. Na percepção explícita do texto I que o internetês é mais
valorizado, na sociedade moderna, que a escrita formal no dia
a dia.
III. De acordo com o texto II. A língua portuguesa não admite
variações linguísticas e deve ser expressa exclusivamente
obedecendo às normas gramaticais.

As muito feias que me perdoem
Mas beleza é fundamental.
É preciso
Que haja qualquer coisa de flor em tudo isso
Qualquer coisa de dança, qualquer coisa de haute couture
Em tudo isso (ou então que a mulher se socialize
elegantemente em azul, como na República Popular
Chinesa).
Não há meio-termo possível. É preciso
Que tudo isso seja belo. É preciso que súbito
Tenha-se a impressão de ver uma garça apenas pousada e
que um rosto
Adquira de vez em quando essa cor só encontrável no
terceiro minuto da aurora.
Vinicius de Moraes.

No conhecido poema “Receita de mulher”, de que se
reproduziu aqui um excerto, o tratamento dado ao tema da
beleza feminina manifesta a
a) Oscilação do poeta entre a angústia do pecador (tendo em
vista sua educação jesuítica) e o impudor do libertino.
b) Conjugação, na sensibilidade do poeta, de interesse sexual
e encantamento estético, expresso de modo provocador e
bem-humorado.
c) Idealização da mulher a que chega o poeta quando, na
velhice, arrefeceu-lhe o desejo sexual.
d) Crítica ao caráter frívolo que, por associar-se ao consumo,
o amor assume na contemporaneidade.

3. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta.

4. Leia o anúncio fictício abaixo.

Passe livre?
Os turistas que chegam a Boston, nos Estados Unidos, têm
uma agradável surpresa: uma viagem na Silver Line, o
corredor de ônibus que liga o aeroporto ao centro da cidade,
sai de graça. Mas a tarifa zero só vale para quem embarca no
próprio aeroporto: passageiros regulares pagam US$ 2,65. A
ideia é dar uma espécie de “boas vindas” aos visitantes. A 7,5
mil quilômetros de Boston, a cidade de Agudos, no interior de
São Paulo, tem passe livre integral. Todo mês o prefeito
aplica R$ 120 mil na rede de 16 ônibus da cidade e só isso já
garante o deslocamento de toda a população.
“Considero possível a tarifa zero em qualquer cidade. Mas
trata-se de uma medida que demanda reestruturação
tributária nos municípios”, diz Paulo Cesar Marques da Silva,
especialista em mobilidade da Universidade de Brasília. A
aplicação de impostos progressivos, cuja alíquota aumenta
conforme a renda do contribuinte é uma possibilidade. Outra,
segundo Paulo, é “a taxação pelo uso do automóvel, seja em
estacionamentos públicos, seja pela circulação”. O pedágio
urbano se tornou famoso após sua implantação em Londres:
em dez anos, reduziu em 21% a presença de carros no centro
da cidade.
“Precisamos de modelos de arrecadação. Caso contrário, a
tarifa vai sempre subir e, no fim, muita gente deixa de usar o
transporte”, afirma João Cucci Neto, professor de engenharia
de tráfego da universidade Mackenzie. Além desses
subsídios, a taxação da gasolina, a contribuição da indústria e
outros empreendimentos que se beneficiem de um bom
sistema de transporte são alguns modelos possíveis.

Justifica-se a acentuação gráfica das palavras “crédito” e
“imobiliário”, respectivamente, como:
a) Paroxítona, proparoxítona.
b) Oxítona, paroxítona.
c) Paroxítona, oxítona.
d) Proparoxítona, paroxítona.
5. Analise a ocorrência da crase na seguinte passagem e
assinale a única alternativa correta.

Adaptado de: Galileu, mar/2016, ed. 296, p. 30.

Sobre a acentuação gráfica das palavras agradável,
automóvel e possível, assinale o que for correto.
a) São acentuadas porque terminam em ditongo fonético –
eu.
b) São acentuadas porque são proparoxítonas terminadas em
L.
c) Em razão de a letra L no final das palavras transferir a
tonicidade para a última sílaba, é necessário que se marque
graficamente a sílaba tônica das paroxítonas terminadas em
L, se isso não fosse feito, poderiam ser lidas como palavras
oxítonas.
d) São acentuadas porque são paroxítonas terminadas em L.

a) O indicativo de crase está incorreto, pois neste caso o
verbo "pedir" não rege preposição.
b) O acento grave nesta manchete encontra-se inadequada,
tendo em vista o substantivo "mãe" não atrair o artigo
feminino "a".
c) O colunista acertou o uso da crase, visto que o verbo
"pedir" exige complemento preposicionado.
d) Está correto, pois diante de palavras que indicam modo ou
maneira de algo ocorre a crase.

6. Observe a imagem abaixo:

A função primeira (e esperada) da escola seria, para grande
parte dos educadores, propiciar aos alunos caminhos para
que eles aprendessem, de forma consciente e consistente, os
mecanismos de apropriação de conhecimentos, assim como
a de possibilitar que os alunos atuassem criticamente em seu
espaço social. Nesse trecho, caso a forma verbal seria venha
a ser utilizada por sua forma de futuro, do tempo presente, do
modo
indicativo,
respectivamente
aprendessem e atuassem passarão a:
a) Aprenderam e atuaram.
b) Aprendam e atuem.
c) Aprenderão e atuarão.
d) Aprendiam e atuavam.

8. Analise as seguintes formas verbais presentes nas frases
abaixo:
Quanto ao uso do
é correto afirmar que:

acento

grave

na

manchete,

I. Em lugar de outros é que os ponho.
II. Não posso imaginar como serão os desafios.

a) Não deveria ocorrer, pois não se usa crase diante de
pronomes indefinidos.

III. Para onde o mau vento os atirou?
IV. Deixo a decisão em suas mãos.

b) Não deveria ocorrer, porque neste caso está diante de um
verbo.

Assinale a alternativa que elenca, respectivamente, o tempo e
o modo verbal dos termos destacados:

c) Não apresenta nenhum problema.
a) presente do indicativo / futuro do presente do indicativo /
pretérito perfeito do indicativo / presente do indicativo.

d) Está devidamente correto.

7. Leia o texto que
desenvolvimento escolar.

se

refere

ao

aprendizado

e

Uma discussão comum nos encontros com profissionais que
trabalham com o ensino, mas não só aí, é a relação entre
ensino de leitura e escrita na escola e o desenvolvimento dos
aprendizes após toda a etapa de escolarização.
As reclamações são muitas, e não raramente a avaliação que
se faz é de que “os alunos não sabem ler e escrever”, ou que
“a juventude conhece cada vez menos sua língua”.
A função primeira (e esperada) da escola seria, para grande
parte dos educadores, propiciar aos alunos caminhos para
que eles aprendessem, de forma consciente e consistente, os
mecanismos de apropriação de conhecimentos, assim como
a de possibilitar que os alunos atuassem criticamente em seu
espaço social. E essa é também a perspectiva de que parto.
Mas a vida está dentro e fora da escola! E frequentemente o
aprendizado do aluno fora dos limites da instituição escolar
lhe é muito mais motivador, pois a linguagem da escola nem
sempre é a do aluno. (…).
(Maria de Lourdes Meirelles Matencio. Leitura, Produção de
Textos e a Escola. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2000, p.
15-16).

b) presente do subjuntivo / futuro do presente do indicativo /
pretérito perfeito do indicativo / presente do subjuntivo.
c) presente do indicativo / futuro do pretérito do indicativo /
pretérito imperfeito do subjuntivo / presente do subjuntivo.
d) presente do subjuntivo / pretérito imperfeito do subjuntivo /
pretérito perfeito do indicativo / presente do indicativo.

INFORMÁTICA
9. Assinale a alternativa que corresponda ao componente
Hardware utilizado nos computadores para armazenar
arquivos e programas:

13. A respeito do conjunto de programas oferecidos pelo
Microsoft Office, relacione a Coluna II de acordo com a
Coluna I, em seguida assinale a alternativa que apresente a
sequência correta.
COLUNA I

a) Memória RAM.
b) Disco Rígido (HD).

(1) Microsoft Excel

c) Processador.

(2) Microsoft Outlook

d) Placa-mãe (MB).
(3) Microsoft Word
10. Em relação ao Microsoft Word (2010), assinale V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas, no que diz respeito
às teclas de atalho e seu respectivo comando dentro do
programa.
( ) Crtl + Alt + D
( ) Ctrl + J

Inserir Nota de Fim.
Aumentar Fonte.

( ) Ctrl + E

Centralizar Texto.

( ) Crtl + G

Diminuir Recuo.

(4) Microsoft OneNote
COLUNA II
( ) Recolhimento de informação de forma livre e colaboração
multiusuário.
( ) Processador de texto.
( ) Aplicativo de planilha electrónica dominante.
( ) Serviço de Webmail.
Assinale a sequência correta.

Assinale a sequência correta.
a) 4-2-1-3.
a) V – F – V – F.
b) 3-1-2-4.
b) V – V – F – F.
c) F – V – V – F.

c) 3-2-1-4.
d) 4-3-1-2.

d) F – F – V – V.

11. Assinale a alternativa que corresponda corretamente ao
atalho “executar” no Windows 10.
a) Tecla de atalho Windows + P
b) Ctrl + Alt + F
c) Tecla de atalho Windows + R
d) Ctrl + P
12. No Google Chrome (2019), o atalho utilizado no teclado
para adicionar a página aberta aos favoritos está
corretamente demonstrado em:
a) Ctrl + P.

14. Analise a informação abaixo, relativa a um dos principais
programas do sistema operacional Windows, em seguida
assinale a alternativa correta.
Seus recursos incluem uma interface intuitiva e capacitadas
ferramentas de cálculo e de construção de tabelas que,
juntamente com marketing agressivo, tornaram esse
programa um dos mais populares aplicativos de computador.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft. Último acesso 05/01/2020

As características destacadas dizem respeito a(o):
a) Microsoft Excel.
b) Microsoft PowerPoint.

b) Ctrl + Shift + B

c) Microsoft Outlook.

c) Ctrl + Shift + D

d) Microsoft Word.

d) Ctrl + D.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

riscos e danos à saúde e sobre as medidas de prevenção e
danos à saúde e sobre as medidas de prevenção e controle.

15. Analise as afirmações abaixo, no que diz respeito à
organização
político-administrativa
do
município
de
Conceição das Alagoas.
I. A incorporação, a fusão e o desmembramento do Município
só serão possíveis se for preservada a continuidade e a
unidade histórico-cultural do ambiente urbano, respeitados os
requisitos previstos em lei complementar estadual, e
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, a toda a
população do Município
II. A criação, organização e supressão
obedecerão à legislação municipal.

de

Distritos

III. Os Distritos e Subdistritos têm os nomes das respectivas
sedes, cuja categoria é a Vila.
IV. A cidade de Conceição das Alagoas é a sede do
Município.
Estão presentes na Lei Orgânica do Município de Conceição
das Alagoas:
a) I, II e IV apenas.
b) II e IV apenas.
c) I, III e IV apenas.
d) Todas as afirmações.
16. A Lei Orgânica do Município de Conceição das Alagoas,
em seu Capítulo II – Dos Bens Do Município, esclarece que
os bens patrimoniais do Município deverão ser classificados:
a) Pela sua estética e seu valor econômico.

III – Dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e
no tratamento de saúde, sem qualquer discriminação às
ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde.
IV – Respeito ao meio ambiente e combate à poluição
ambiental.
Marque a alternativa que contenha as sentenças corretas.
a) I, II e III apenas.
b) I, III e IV apenas.
c) II, III e IV apenas.
d) Todas as sentenças estão corretas.

18. A história do município de Conceição das Alagoas
começou por volta do ano de 1811, com a chegada de um
grupo de bandeirantes liderado por João Batista de Siqueira,
que se instalaram em uma fazenda da região chamada
Alagoas. Em 1851, um fazendeiro chamado José de Souza
Lima, encontrou um valioso diamante próximo a uma
cachoeira do rio Uberaba, que marcou a migração de
garimpeiros para a região. Com o crescimento o povoado
passou a fazer parte do distrito de Nossa Senhora das Dores
do Campo Formoso, atualmente conhecida como a cidade de
Campo Florido.
Com a emancipação, foi dado o nome de Conceição das
Alagoas, em homenagem à sua Padroeira, Nossa Senhora da
Conceição e alusivo ao grande número de lagoas existentes
no município, segundo o Decreto de Lei Estadual número 88.
Em 1954, Conceição das Alagoas passou a ser Comarca com
a criação do Judiciário.

b) Pela sua natureza e em relação a cada serviço.
c) Pela sua natureza e seu valor econômico.
d) Pela sua estética e sua natureza.
17. A saúde é direito de todos e dever do Município, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

http://www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br/cidade/a-historia-domunicipio.html Último acesso em 05/12/2019

O município de Conceição das Alagoas passou a ser
Comarca no ano de 1954, com a criação do Judiciário, porém
sua emancipação ocorreu anos antes, em:
a) 27 de dezembro de 1948.
b) 17 de dezembro de 1935.

Lei Orgânica do munícipio de Conceição das Alagoas/MG - Art. 208

c) 17 de dezembro de 1938.

Leia atentamente as sentenças abaixo que dizem respeito à
garantia do direito à saúde e bem-estar.

d) 27 de dezembro de 1935.

I – Condições dignas de trabalho, moradia, alimentação,
educação, transporte, lazer e saneamento básico.
II – Acesso às informações de interesse para saúde,
obrigando o Poder Público a manter a informação sobre os

19. Em seu Capítulo I – Da Atividade Econômica, Artigo 171,
a Lei Orgânica do município de Conceição das Alagoas
destaca que A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios, exceto:

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – TÉCNICO EM
ENFERMAGEM
21. Segundo o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DE MINAS GERAIS, um profissional que “negar assistência
de enfermagem em qualquer situação que se caracterize
como urgência ou emergência”, será penalizado com:

a) Propriedade comum da terra.
a) Advertência verbal.
b) Função social da propriedade.
c) Redução das desigualdades sociais.
d) Defesa do meio ambiente.

b) Multa.
c) Censura.
d) Suspensão do Exercício Profissional.

20. No município de Conceição das Alagoas/MG temos a
predominância de um importante bioma brasileiro. Assinale a
alternativa que apareça corretamente esse bioma.

22. Com base no Manual do controle das doenças
sexualmente transmissíveis, feito pelo Ministério da Saúde,
relacione a Coluna I (Tipo) e a Coluna II (DSTs).

a) Cerrado.

COLUNA I - Tipos

b) Mata de Araucária.

( ) Bactéria

c) Caatinga.

( ) Vírus

d) Pradarias.

COLUNA II – DST’s
( ) Sífilis
( ) Clamídia
( ) Herpes
( ) Condiloma
Marque a alternativa que estabelece a relação correta entre
as duas colunas.
a) 1, 2, 1, 2.
b) 1, 1, 2, 1.
c) 2, 1, 2, 2.
d) 1, 1, 2, 2.
23. Assinale a única vacina, dentre as alternativas, que pode
ser aplicada de forma intramuscular.
a) Vacina contra rubéola.
b) Vacina contra febre amarela.
c) Vacina contra sarampo.
d) Vacina contra influenza.

24. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, que Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e
funcionamento dos serviços correspondentes, a direção do
Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em
cada esfera de governo pelos seguintes órgãos, exceto:

27. No que diz respeito à participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde, expressas na Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de
1990, Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão
alocados como:

a) No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde.

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde,
seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

b) No âmbito das regiões, pela respectiva Secretaria de
Saúde ou órgão equivalente.
c) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
d) No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de
Saúde ou órgão equivalente.
25. Baseando-se na Legislação do Sistema Único de Saúde
(SUS), as ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o Sistema
Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda aos seguintes princípios, exceto.
a) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua
integridade física e moral.
b) Preferência da assistência à saúde para mulheres e
crianças.
c) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua
saúde.
d) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio
ambiente e saneamento básico.

b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa
do Poder Judiciário e aprovados pelo Congresso Nacional.
c) Investimentos previstos no Plano trienal da Secretaria de
Saúde do Distrito Federal.
d) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem
implementados apenas pelos Municípios.
28. Marque a alternativa que apresenta uma afirmação
incorreta sobre a tuberculose.
a) A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa,
causada por um microorganismo denominado Mycobacterium
tuberculosis, também denominado de bacilo de Koch (BK).
b) A propagação da tuberculose está intimamente ligada às
condições de vida da população. Prolifera em áreas de
grande concentração humana, com precários serviços de
infraestrutura urbana, como saneamento e habitação, onde
coexistem a fome e a miséria.
c) Em torno de 90% das pessoas infectadas com a
tuberculose adoecem, metade delas durante os dois primeiros
anos após a infecção e a outra metade ao longo de sua vida.

26. Com base no Manual para a organização da Atenção
Básica, do Ministério da Saúde, assinale a alternativa que
não corresponda a uma vantagem dos portadores do cartão
do SUS.

d) Quando uma pessoa inala as gotículas contendo os
microorganismos causadores da tuberculose, muitas delas
ficam no trato respiratório superior (garganta e nariz), onde a
infecção é improvável de acontecer. Contudo, quando
atingem os alvéolos a infecção pode se iniciar.

a) Identifica pacientes cobertos por planos e seguros privados
de saúde atendidos pelo SUS.

29. Leia atentamente o trecho abaixo.

b) Prioriza o atendimento no Sistema Único de Saúde, em
relação aos que não possuem o cartão.
c) Permite a agilização do encaminhamento para exames,
consultas, etc.
d) Facilita a compensação financeira intermunicipal e
interestadual.

É causada pelo Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen,
que é um parasita intracelular obrigatório, com afinidade por
células cutâneas e por células dos nervos periféricos, que se
instala no organismo da pessoa infectada, podendo se
multiplicar. O tempo de multiplicação do bacilo é lento,
podendo durar, em média, de 11 a 16 dias.
Com base no trecho, assinale a alternativa que corresponda a
doença descrita.
a) Hanseníase.
b) Diabetes mellitus.
c) Sífilis.
d) Hipertensão arterial sistemica

30. Segundo o Manual de Normas de Vacinação (2001) feito
pelo ministério da saúde, assinale a sentença que expressa
corretamente sobre os procedimentos da vacinação.
a) As gestantes não devem receber vacinas vivas, pois existe
a possibilidade de passagem dos antígenos vivos atenuados
para o feto e de causar alguma alteração, como malformação,
aborto ou trabalho de parto prematuro.
b) A limpeza concorrente da sala de vacinação deve ser
realizada pelo menos duas vezes na semana em horários
preestabelecidos.
c) A vacina sarampo, caxumba e rubéola e vacina febre
amarela (atenuada) são realizadas via Intramuscular (IM).
d) Os seres-humanos não precisam de vacinas, pois o
sistema imunológico consegue criar anticorpos quando
necessário, além disso a vacina pode ser a origem do
Autismo.

