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CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO RESPOSTA.
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LÍNGUA PORTUGUESA
JOVENS LIMPAM PICHAÇÕES DEIXADAS EM
MUROS DO CENTRO DO RIO

A palavra “PAI”, expressa na charge deve ser
classificada sintaticamente em:
a) Aposto;
b) Complemento nominal;
c) Vocativo;
d) Complemento verbal.
03) Observe a charge e responda:

Na manhã desta quarta-feira (9), alunos da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) se
reuniram para limpar pichações deixadas em muros
da Rua Evaristo da Veiga, no Centro da cidade. Os
jovens usaram água, sabão e vassouras para fazer a
limpeza na via próximo à Câmara de Vereadores, na
Cinelândia. A região é a mais atingida pelos
constantes protestos na cidade. Na última segundafeira (7), durante protesto de professores em greve,
jovens mascarados picharam palavras de ordem em
fachadas de prédios e depredaram agências
bancárias no Centro. (Foto: Maria Cristina
Rigitano/Arquivo Pessoal)
Disponível
em:
http://g1.globo.com/rio-dejaneiro/noticia/2013/10/jovens-limpam-pichacoesdeixadas-em-muros-do-centro-do-rio.html
01) Na notícia acima temos um exemplo de texto
informativo, são características do texto
informativo, exceto:
a) Linguagem denotativa;
b) Ausência de emoção;
c) Linguagem subjetiva;
d) Não segue nenhuma linha estética.
02) Leia a charge e responda:

A charge acima representa uma linguagem
chamada de:
a) Verbal;
b) Não-verbal;
c) Obsoleta;
d) Obscura.
04) São classificações de gêneros narrativos,
exceto:
a) Farsa;
b) Fábula;
c) Crônica;
d) Ensaio.
05) É a tradução em palavras do universo
desconhecido das emoções, é uma esfera pouco
compreendida, que tenta muitas vezes transmitir
significados nas entrelinhas dos versos. Este
edifício constituído pela magia das palavras
revestidas de sonoridades, estruturas rítmicas e
visuais, por significações latentes, desvela a alma
humana, dá espaço para que ela expresse suas
inquietações e anseios interiores.
A explicação acima se refere a um gênero lírico,
chamado de:
a) Sátira;
b) Soneto;
c) Poesia;
d) Acróstico.
06) São classificados em modos verbais, exceto:
a) Indicativo;
b) Subjuntivo;
c) Analítico;
d) Imperativo.

07) As figuras de linguagem são subdivididas,
exceto em:
a) Figuras de som;
b) Figuras de palavras;
c) Figuras de pensamento;
d) Figuras de estruturação.
08) A escola literária Simbolismo chegou ao
Brasil em 1893, com a publicação das
obras Missal (prosa) e Broquéis (poesia), ambas
de autoria de:
a) Alfonso Souza;
b) Cruz e Sousa;
c) Alfonso Pena;
d) Manoel Bandeira.
09) As orações subordinadas são classificadas em
3 (três), assinale a alternativa que não se refere a
classificação de oração subordinada:
a) Substantivas;
b) Adjetivas;
c) Adverbiais;
d) Verbais.
10) Assinale a alternativa que corresponde
corretamente a sequencia do surgimento das
escolas literárias:
(.....) literatura de formação e informação
(.....) arcadismo
(.....) barroco
(.....) realismo
(.....) romantismo
a) 1 – 3 – 2 – 5 – 4;
b) 1 – 2 – 4 – 3 – 5;
c) 3 – 2 – 1 – 5 – 4;
d) 3 – 2 – 1 – 4 – 5.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Sobre o Programa Mais Médicos, lançado em
2013 no Brasil é correto afirmar:
I - Lançado pela Presidenta da República, Dilma
Rousseff, no dia 8 de julho, o Mais Médicos faz
parte de um amplo pacto de melhoria do
atendimento aos usuários do SUS, com objetivo de
acelerar os investimentos em infraestrutura nos
hospitais e unidades de saúde e ampliar o número
de médicos nas regiões carentes do país.
II - Na primeira etapa de inscrição, deu prioridade
para receber inscrições de médicos brasileiros
formados no Brasil ou no exterior, posteriormente,
a partir da alta sobra de vagas, foram abertas as
inscrições para médicos estrangeiros;
III - Os estrangeiros puderam se inscrever para
13.862 vagas restantes;
IV - Ao chegarem no país, grupos de médicos
estrangeiros sofreram preconceito por parte de

brasileiros contrários ao programa, incluindo
parte da classe médica brasileira que critica a
“importação” de profissionais;
Assinale a opção correta:
a) Estão corretos somente os itens I, II e III;
b) Somente o item III está correto;
c) Todos os itens I, II, III e IV estão corretos;
d) Nenhum item está correto.
12) Leia as afirmações sobre o partido Rede
Sustentabilidade, que teve seu pedido de registro
negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE):
I - A maioria dos ministros do TSE votou contra a
concessão de registro ao partido Rede
Sustentabilidade. Os ministros entenderam que a
legenda não conseguiu o número mínimo de 492
mil assinaturas de apoiadores exigido pela Justiça
Eleitoral.
II - Com a decisão do TSE de negar o pedido de
registro do partido Rede Sustentabilidade, o
mesmo fica impedido de disputar as eleições do
ano que vem.
III - A ex-senadora Marina Silva, que tinha
interesse em concorrer às eleições presidenciais
por essa nova sigla, após se deparar com a
negativa do TSE em relação ao pedido de registro
da Rede Sustentabilidade, se filiou ao PSDB e
declarou apoio a candidatura de Aécio Neves.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmações estão corretas.
b) Todas as afirmações estão incorretas.
c) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
13) Leia as afirmações sobre o município de
Concórdia:
I - O município de Concórdia está localizado a
uma distância de aproximadamente 480 km da
capital do Estado, Florianópolis.
II - Pode-se atribuir concordiano ou concordiense
como gentílico para o nascido no município de
Concórdia.
III - O aniversário do município é comemorado no
dia 29 de junho.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas a afirmação I está incorreta.
b) Apenas a afirmação II está incorreta.
c) Apenas a afirmação III está incorreta.
d) Todas as afirmações estão corretas.
14) Sobre a história política do Brasil é corretor
afirmar, exceto:
a) O primeiro presidente eleito pelo voto direto foi
Fernando Collor de Mello.

b) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva perdeu
quatro eleições presidenciais antes de sagrar-se
vencedor das eleições de 2002.
c) José Alencar, que morreu em março de 2011
devido à falência múltipla dos órgãos em
decorrência do câncer na região abdominal, foi o
vice-presidente da república nos dois mandatos do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
d) A atual presidente Dilma, foi a primeira mulher
eleita presidente do Brasil.
15) Leia as afirmações sobre os aspectos
geográficos do estado de Santa Catarina:
I - O Estado de Santa Catarina está entre os 15
maiores Estados brasileiros em extensão
territorial.
II – Joinville, Florianópolis, Blumenau, São José
e Itajaí estão entre as 10 cidades mais populosas
do estado.
III - O clima de Santa Catarina é subtropical
úmido. As temperaturas médias variam bastante
de acordo com o local: são mais baixas nas
regiões serranas e mais elevadas no litoral, no
sudeste e no oeste catarinense.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas a afirmação I está incorreta.
b) Apenas a afirmação II está incorreta.
c) Apenas a afirmação III está incorreta.
d) Todas as afirmações estão corretas.
16) Sobre a economia mundial é correto afirmar:
I - Há países que muito produzem, mas pouco se
desenvolvem, uma das grandes causas é a baixa
especialização de sua mão de obra e falta de valor
agregado aos seus produtos e serviços ofertados
no mercado interno e externo;
II - A Revolução Industrial teve seu berço no Séc.
XVIII nos países asiáticos China e Índia;
III - A noção de valor agregado e demais
atribuições à movimentação mercadológica de um
país se aprofundaram a partir do século XVIII,
com o surgimento dos novos meios de produção a
partir da Revolução Industrial;
IV - Antes da Revolução Industrial, permanecia
na mente humana que país desenvolvido era
aquele que possuía mais metais preciosos, terras
férteis e áreas colonizadas.
Assinale a opção correta:
a) Estão corretos os itens acima II, III e IV;
b) Somente o item acima I esta correto;
c) Estão corretos os itens acima I, III e IV;
d) Todos os itens acima I, II, III e IV estão corretos.

17) Leia as afirmações sobre o Sistema Solar:
I - O Sistema Solar compreende o conjunto
constituído pelo Sol e todos os corpos celestes que
estão sob seu domínio gravitacional.
II - O Planeta Terra é o segundo maior dos oito
planetas do Sistema Solar.
III - A Lua é o satélite natural da terra.
IV - O Sol é o componente central e principal
fonte de energia do Sistema Solar.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmações estão corretas.
b) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.
18) Sobre os aspectos geográficos do Brasil é
correto afirmar, exceto:
a) O Rio São Francisco é o maior rio brasileiro que
corta exclusivamente terras nacionais.
b) O Brasil é o sétimo maior país do mundo em
extensão territorial.
c) O Brasil faz fronteira com dez repúblicas sulamericanas: Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana,
Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e
Guiana Francesa.
d) A maior fronteira do Brasil com outro país é com
a Bolívia.
19) Sobre a história do Estado de Santa Catarina
é incorreto afirmar:
a) O primeiro governador do Estado de Santa
Catarina, nomeado por Deodoro da Fonseca, foi o
tenente Lauro Severiano Müller.
b) Originalmente, a capital do Estado Florianópolis
tinha o nome de Nossa Senhora do Desterro, em
referência à sua padroeira.
c) O nome da capital Florianópolis deriva de uma
espécie de flor rara que encontra-se apenas no
Estado de catarinense.
d) O primeiro governador do Estado de Santa
Catarina eleito pelo voto direto foi Ivo Silveira.
20) É um ex-analista de inteligência americano
que tornou público detalhes de vários programas
altamente confidenciais de vigilância eletrônica
dos governos de Estados Unidos e Reino Unido.
Era um colaborador terceirizado da Agência de
Segurança Nacional (NSA) e foi também
funcionário da Central Intelligence Agency
(CIA). Estamos falando de:
a) Edward Snowden.
b) Glenn Greenwald.
c) Gary McKinnon.
d) Albert Gonzalez.

RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
21) Juliana aplicou R$ 4.500,00 em um regime de
juros simples durante 3 anos. Sabendo que a
taxa mensal é de 2,5%, calcule o montante
retirado por Juliana:
a) R$ 4.050,00.
b) R$ 8.550,00.
c) R$ 8.960,00.
d) R$ 7.950,00.
22) Quantos anagramas podem se formar da
palavra PROVA?
a) 84.
b) 24.
c) 60.
d) 120.
23) Determine os coeficientes dessa equação de
2o grau:
3x² - 8x + 12 = 0.
a) a = 3; b = 8; c = 12.
b) a = 8; b = 3; c = 0.
c) a = -8; b = 3; c = 12.
d) a = 3; b = -8; c = 12.
24) Um celular de R$ 1.450,00
desvalorização de 20%. Após uma
desvalorização, o celular teve uma
de 20%. Calcule o preço que
ofertado:
a) R$ 1.450,00.
b) R$ 1.160,00.
c) R$ 1.392,00.
d) R$ 1.740,00.

teve uma
semana da
valorização
está sendo

25) Fernando foi comprar um tablet. Pesquisou o
preço do mesmo tablet em 5 lojas, veja os preços
na tabela abaixo:
Loja 01
R$ 450,00
Loja 02
R$ 460,00
Loja 03
R$ 550,00
Loja 04
R$ 450,00
Loja 05
R$ 620,00
Calcule a moda desses preços:
a) R$ 450,00.
b) R$ 506,00.
c) R$ 460,00.
d) R$ 510,00.
ESPECÍFICAS/ FARMACÊUTICO
26) Não é um exemplo de anestésicos gerais:
a) Isoflurano.
b) Etinamato.
c) Halotano.
d) Euflurano.

27) No tratamento das infecções por Schistosoma
haematobium a droga de eleição é:
a) Mebendazol.
b) Praziquantel.
c) Metronidazol.
d) Ceftriaxona.
28) Não é um dos medicamentos duramente
proibidos no primeiro trimestre da gestação:
a) Atropina.
b) Retinóides.
c) Sulfamidas hipoglicemiantes.
d) Lítio.
29) É um analgésico com longa duração de ação
(5 a 6 horas) apresentado sob forma injetável,
reservado à utilização hospitalar, e sob forma
oral. Ele precisa ser prescrito em receita
controlada porque dá lugar a um uso desviado
(toxicomania). Sua prescrição é reservada às
situações de urgência. Seus efeitos indesejáveis
são numerosos. Trata-se de:
a) Buprenorfina.
b) Metadona.
c) Pentazocina.
d) Dextropropoxifeno.
30) São inibidores das enzimas microssomais do
fígado, exceto:
a) Metronidazol.
b) Barbitúricos.
c) Cimetidina.
d) Itraconazol.
31) Dentre abaixo assinale uma droga que não é
um antibiótico bactericida:
a) Cefalosporina.
b) Tetraciclina.
c) Penicilina.
d) Vancomicina.
32) Nas intoxicações pelos antifólicos usa-se
como antídoto:
a) Ácido folínico.
b) Naloxona.
c) Anexato.
d) Azul de metileno.
33) Em casos de hipercalemia é contra indicada
a administração de:
a) Clortalidona.
b) Acetazolamida.
c) Espironolactona.
d) Ácido etacrínico.

34) A penetração dos medicamentos no sistema
nervoso central e no líquido cefalorraquidiano,
dependerá essencialmente de algumas barreiras.
Não é uma delas:
a) Barreira cerebroencefálica.
b) Barreira meningoencefálica.
c) Barreira hematoencefálica.
d) Barreira hematomeníngea.
35) Um programa de farmacovigilância para
uma unidade hospitalar deve ter objetivos e
metas já estabelecidos, como:
I- Dispor de protocolos para tratamento ou
prevenção de reações.
II- Conseguir apontar reações adversas, além
daquelas que se tem conhecimento.
III- detectar de forma precoce os efeitos adversos,
a tempo de saná-los.
Estão corretos os itens:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
36) São exemplos de doenças causadas por
protozoários, exceto:
a) Doença de Chagas.
b) Candidíase.
c) Giardíase.
d) Amebíase.
37) Medicamento antiácido do tipo absorvível:
a) Hidróxido de magnésio frasco.
b) Hidróxido de alumínio frasco.
c) Hidróxido de alumínio comprimido.
d) Carbonato de cálcio.
38) Não é um dos efeitos de hipervitaminose D:
a) Alcalose branda.
b) Poliúria.
c) Osteoporose.
d) Nefrocalcinose.
39) Analise e responda:
- Diminuem a pressão sanguínea;
- Relaxam a musculatura lisa bronquial, vascular
e uterina;
- Suprimem o funcionamento cardíaco.
Estamos falando de:
a) Isoflurano e ketamina.
b) Cetamina, halotano e isoflurano.
c) Ketamina ou cetamina.
d) Halotano e isoflurano.

40) Não é um agente antimicótico:
a) Anfotericina B.
b) Flucitosina.
c) Nistatina.
d) Canamicina.
41) Em um determinado período de tempo e
lugar, a prevalência de uma doença
correspondente ao número de casos:
a) Futuros.
b) Existentes.
c) Antigos.
d) Letais.
42) No tratamento das infecções por Legionella
pneumophilia a droga de eleição é:
a) Lincomicina.
b) Eritromicina.
c) Cloranfenicol.
d) Estreptomicina.
43) Não é um exemplo de ácidos acéticos:
a) Sulindaco.
b) Indometacina.
c) Tolmetina.
d) Cetoprofeno.
44) A dispensação na dose unitária é feita em
nome do paciente e segue uma prescrição médica
com horários preestabelecidos a cada:
a) Hora.
b) 6 horas.
c) 12 horas.
d) 24 horas.
45) Não é um exemplo de droga que segue a
cinética de eliminação de ordem zero:
a) Fenitoína.
b) Morfina.
c) Heparina.
d) Salicilatos.
46) O Art. 5º. da Lei Complementar Municipal
164 de 27 de julho de 1999 criou o IPRECON
que tem por finalidade:
a) A administração do Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores Públicos (RPPS);
b) Contratação e elaboração de projetos especiais;
c) Regularização do Sindicalismo dos funcionários
públicos municipais;
d) Controlar banco de horas para os servidores
municipais.

47) Segundo a Lei Complementar Municipal
164 de 27 de julho de 1999 no Art.20: A filiação
dos dependentes ao IPRECON decorre da
filiação dos respectivos filiados e se consolida
através de:
a) Suas contribuições;
b) Suas funções;
c) Suas nomeações;
d) Suas exonerações.
48) Lei Complementar Municipal número 572 de
29 de novembro de 2010 institui e estabelece:
a) O Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores Públicos ocupantes de cargo de
provimento efetivo do Município de Concórdia;
b) Férias Regulares;
c) Regime jurídico único do poder executivo,
autarquia e fundações;
d) Novos padrões de vencimento e estabelece
normas gerais de enquadramento.
49) O Art. 51º. Lei complementar municipal n.
90 de 27 de junho de 1994 prevê como
vencimento:
a) A retribuição pecuniária pelo exercício do cargo
público, com o valor fixado em lei;
b) Vencimento do cargo efetivo fixado em lei,
acrescido das vantagens pecuniárias somente de
caráter permanente;
c) Vencimento do cargo efetivo fixado em lei,
acrescido das vantagens pecuniárias somente de
caráter temporária;
d) Vencimento do cargo efetivo fixado em lei,
acrescido das vantagens pecuniárias somente de
caráter permanente e temporária.
50) O Art. 35º. da Lei Orgânica Municipal,
prevê que as leis ordinárias exigem para sua
aprovação:
a) O voto da maioria simples da Câmara de
vereadores;
b) O voto da maioria absoluta da Câmara de
vereadores;
c) Ser aprovada por unanimidade da Câmara de
vereadores;
d) Nenhuma alternativa acima.

GABARITO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

