
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 

ESTADO DO PERNAMBUCO 

 

E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 0 1 / 2 0 1 5  -  S E F O G E P  

 A B E R T U R A   

 

INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO À DISCURSIVA: 

 

12.3 Cada questão da prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos: 
                                                               

  TABELA 12.2 

Aspecto Descrição 
Pontuação 

máxima 

Conhecimento técnico-científico sobre a 
matéria 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, 
demonstrando domínio técnico e científico. 

2,00 

Atendimento ao tema proposto na questão 
A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto 
pela questão. Não serão consideradas adequadas, portanto, 
digressões que afastem desse tema a resposta elaborada. 

2,00 

Clareza de argumentação/senso crítico 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser 
pertinente e clara, capaz de convencer seu interlocutor a 
respeito do ponto de vista defendido, além de demonstrar senso 
crítico em relação ao questionamento abordado pela questão 
discursiva. 

0,50 

Utilização adequada da Língua Portuguesa 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: 
constituição dos parágrafos conforme o assunto abordado, 
estruturação dos períodos no interior dos parágrafos (coerência 
entre porções textuais, relação lógica entre as ideias propostas, 
emprego adequado de articuladores no interior das porções 
textuais). 

0,50 

 
12.4 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero): 

 a) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por 

outro meio que não o determinado neste Edital; 

 b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

 c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

 d) não apresentar as questões redigidas na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco; 

 e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, 

número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

12.5 A correção da prova discursiva será realizada por uma Banca Examinadora, conforme os aspectos mencionados da Tabela 12.2, 

da seguinte forma: será atribuída a nota máxima de 5,00 (cinco) pontos para cada questão. 

12.6 O candidato deverá obter 5,00 (cinco) pontos ou mais na soma das questões discursivas para não ser eliminado do concurso 

público. 

12.7 A folha da VERSÃO DEFINITIVA será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. As folhas para rascunho, 

no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação da prova discursiva. 

12.8 O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova discursiva, sendo 

desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar 

a extensão de 15 (quinze) linhas permitidas para a elaboração de seu texto. 

12.9 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, acarretará em descontos 

na pontuação atribuída ao candidato nesta fase. 



  12.10 A relação com a nota obtida na prova discursiva será publicada em edital, através do endereço eletrônico  www.aocp.com.br. 

  12.11 Quanto ao resultado da prova discursiva, será aceito recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de publicação 

mencionada no subitem anterior, e na forma descrita no Item 16. 

As provas foram corrigidas em um ambiente eletrônico, onde as folhas de respostas foram digitalizadas e a identificação do candidato 

omitida, portanto, não existem anotações na folha de resposta do candidato. A Banca Examinadora avaliou o desempenho do candidato 

atribuindo uma única nota de 0,00 a 5,00, considerando o texto desenvolvido e a adequação do mesmo aos critérios dispostos no Edital 

comparado com a motivação do espelho de correção divulgado. 

 

 



 

ESPELHOS DE RESPOSTAS DAS DISCURSIVAS  

 

2. GRUPO OCUPACIONAL INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 

 

CARGO: 401 Ciências Biológicas 

 

1) Um biólogo foi chamado para fazer a avaliação in situ de uma solicitação de corte de uma árvore presente 

na arborização urbana de Jaboatão dos Guararapes. Tratava-se de uma espécie com mais de 30 anos de 

idade que há tempos apresentava queda de galhos, baixa taxa de brotação e apresentava alguns ramos 

secos na copa. O profissional utilizou um penetrógrafo para perfurar o caule da árvore a cerca de um metro 

de altura do solo. A perfuração foi feita até a região mediana do caule e permitiu mostrar que havia 

comprometimento do cerne da árvore e do tecido condutor de água e sais minerais, e que por isso a árvore 

doente deveria ser substituída. Ao perfurar o caule da árvore a broca do penetrógrafo atravessou diversos 

tecidos vegetais. Cite pelo menos cinco destes tecidos e indique qual deles estava doente. Se a árvore não 

for substituída quais podem ser as consequências? 

 

Espelho de resposta: 

 

Ao perfurar o caule da árvore a broca atravessou atravessou o súber, o felogênio, a feloderme, o 

parênquima cortical, o floema secundário, o câmbio vascular e o xilema secundário. Este último é o tecido 

condutor de água e sais minerais que foi diagnosticado como doente. A parte não funcional do xilema 

secundário, também chamada cerne estava comprometida, e como é a principal responsável pela 

sustentação da árvore, se a mesma não for substituída pode haver queda não apenas dos galhos, como 

também da planta inteira. 

 

2) Uma das estratégias para reduzir a extinção de espécies nos dias atuais é a criação de áreas protegidas 

conhecidas como unidades de conservação, que podem ser categorizadas como unidades de uso 

sustentável e de proteção integral. Imagine que foi solicitada a você a criação de uma unidade de 

conservação da categoria Parque Municipal no município de Jaboatão dos Guararapes. A área a ser 

escolhida para implantação do parque deve ter características que permitam que a unidade cumpra seus 

objetivos. Quais são os objetivos de um Parque Municipal e quais as características que a área que deve 

conter para que cumpra com seus objetivos? 

 

Espelho de resposta: 

 

O Parque Municipal tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico. Sendo assim a área a ser escolhida deve apresentar-se bem preservada e com potencial 

turístico, ou seja, algum atrativo que possa fazer com que a população visite a área e que sejam 

desenvolvidas as atividades de educação e interpretação ambiental e de recreação.  

 

 

CARGO: 402 Analista Químico 



 

1) Em um reator fechado encerrados em 1 litro de volume, 1 mol de N2(g) reage com 3 mols de H2(g) à 

temperatura constante, de acordo com a reação abaixo. 

N2(g) + H2(g) ↔ NH3(g) 

Após estabelecer o equilíbrio químico, verifica-se a presença de 2,8g de N2(g). Analisando as informações 

citadas no texto, calcule a constante de equilíbrio da reação. 

 

Espelho de resposta: 

N2(g) + H2(g) ↔ NH3(g) 

                                       1 mol L-1          3 mols L-1          -----                 (início) 
                                   - 0,9 mol L-1      - 2,7 mol L-1        + 1,8 mol L-1   (reage) 
                                     0,1 mol L-1          0,3 mol L-1          1,8 mol L-1   (equilíbrio químico) 
 
kc = (1,8)2 / (0,1) . (0,3)3 
kc = 1,2 . 103(L / mol)-2 
 
 

2) Um agrônomo apresenta duas formulações aquosas de fertilizante indicadas pelas letras A e B:  

* (A) contendo 0 g/L de nitrogênio, 10,0 g/L de fósforo e 40,0 g/L de potássio;  

* (B) contendo 50,0 g/L de nitrogênio, 50,0 g/L de fósforo e  0 g/L de potássio;  

Em relação aos fatos citados no enunciado proposto, calcule a concentração final de nitrogênio, fósforo e 

potássio, em g/L, quando 100 mL da formulação (A) são misturadas em 100 mL da formulação (B), diluindo-

se em seguida para um volume final de 2 litros. 

 

Espelho de resposta: 

 

Primeiro passo: 

Aumenta-se o volume da solução (duplica-se), reduzindo-se a concentração pela metade. Logo, teremos: 

25g/L de nitrogênio, 30g/L de fósforo e 20g/L de potássio 

Segundo passo: 

Ao diluirmos para 2 litros, o volume será 10 vezes maior em relação a mistura inicial (200mL), reduzindo-

se a concentração a décima parte. Logo, temos: 

2,5g/L de nitrogênio, 3,0g/L de fósforo e 2,0g/L de potássio 

 

CARGO: 403 Serviço Social 

 

1) De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS Nº. 

109/2009),o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo é um serviço de proteção social básica 

ofertado de forma complementar ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF), 

principal serviço de proteção básica, e referenciado ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).  

 

Tendo como referência o texto acima, disserte em no mínimo 10 linhas sobre as competências e habilidades 

do profissional de Serviço Social no trabalho social com famílias na perspectiva do SUAS. 

 

Espelho de resposta: 

 

O trabalho social com família em situação de vulnerabilidade social é um grande desafio na 

contemporaneidade frente aos novos arranjos familiares presente na sociedade atual, o que demanda para 



o Estado a responsabilidade de investir em programas de proteção básica e especial conforme está previsto 

na Política de Assistência Social - PNAS e Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

 A equipe técnica é composta por assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais que tem como 

objetivo acompanhar os indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, que são atendidos nos 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), através dos Programas de Atenção Integral à Família 

(PAIF).  

O trabalho do assistente social na composição da equipe interdisciplinar é de grande relevância porque vai 

desde a entrevista para realização do diagnóstico, utilizando-se de técnicas da escuta qualificada, relatório 

social dentre outros para compor o perfil do usuário atendido frente as suas necessidades.  Cabe ainda, 

entre outras demandas, o encaminhamento dos indivíduos para cursos de qualificação técnica, a exemplo 

do PRONATEC para a inclusão no mercado de trabalho. Sendo o principal objetivo do trabalho social com 

famílias vulneráveis, a sua emancipação e o protagonismo social. 

 

2) A mídia atingiu um espaço dominante no cotidiano da vida do ser humano. Ela é responsável pela 

criação de demandas, orientação de costumes e hábitos no meio social, influenciando os mais diversos 

setores da sociedade, bem como a política, economia, hábitos e consumo. Redija um texto dissertativo de 

no mínimo 10 linhas argumentando como o Serviço Social pode utilizar a informação e os meios de 

comunicação na garantia de direitos da nossa sociedade? 

 

Espelho de resposta: 

 

O assistente social pode usufruir das novas tecnologias para realizar um trabalho de cunho socioeducativo 

com vistas a expandir suas ações através das redes sociais para levar informação sobre os direitos sociais 

ao maior número de indivíduos e famílias. É uma ferramenta utilizada como um dos instrumentos técnico-

operativo e teórico-metodológico que promove uma nova classe de articulação e possibilita a circulação de 

propostas e ideias, que permitem divulgar uma ação coletiva efetiva ao alcance da direção do bem comum.  

Pode ser viabilizado uma proposta de atuação na prestação de serviço à comunidade no contato com a 

sociedade, que compreende a divulgação dos serviços, projetos e programas ofertados tanto pelo poder 

público, privado e terceiro setor. É dentre, as várias formatações de trabalho, pode criar também um canal 

de comunicação através dos recursos da mídia para promover um espaço de cidadania de interação do 

poder público com a população. Além da valorização da diversidade cultural, bem como para promoção dos 

direitos inerentes ao homem. 

 

CARGO: 404 Arquivistas 

 

1) Sabemos que a Política de Indexação é determinante para o sucesso na guarda e disponibilização da 

informação em um arquivo. No processo de criação dessa Política devem ser levadas em conta algumas 

características importantes para obter esse sucesso institucional. Cite duas características que devem ser 

consideradas na escolha e o porquê.  

 

Espelho de resposta: 

Uma característica que deve ser pensada ao se formular uma Política de Indexação para um arquivo é qual 

o tipo de usuário dessa Instituição, pois a partir do nível de especialização do mesmo, podemos ter maior 

ou menor grau de descrição, por exemplo.  



Outra característica que deve fazer parte é a definição do domínio tratado por aquela Instituição. A partir 

dessa definição podemos tratar das informações arquivísticas com maior precisão, impactando na 

recuperação da informação correta ao usuário. 

Outra característica que deve fazer parte da política de Indexação de um arquivo é o objetivo da Instituição 

que abriga o arquivo. Sabendo da missão da Instituição, conseguimos organizar para determinados 

públicos, seja interno ou externo, e de diversas maneiras, que atinja efetivamente o objetivo que tornou 

necessária a criação daquele arquivo.  

Outra característica a ser levada em conta é qual os tipos de produtos e serviços oferecidos pela 

Instituição para ajuda na divulgação da informação. Se as informações de indexação de um arquivo forem 

ser compartilhadas sistematicamente em sites estrangeiros, devemos pensar numa política que abranja 

uma equipe de tradução, por exemplo. 

 

2) Renato, arquivista recém formado, foi contratado para atuar em uma Instituição. Ao ler o Manual de 

Procedimentos do Arquivo da Instituição produzido pelo profissional anterior, se deparou com a informação 

de que os documentos alocados no arquivo intermediário, segundo a teoria das três idades, sempre teriam 

a eliminação como destinação final. Renato deve discordar ou concordar com essa afirmação? Apresente 

sua justificativa. 

 

Espelho de resposta: 

 

O arquivista Renato deve discordar dessa afirmação, pois segundo a Teoria das Três Idades, que trata da 

sistematização das características dos arquivos, os documentos após passarem da sua fase corrente para 

a intermediária, pode vir a ter dois tipos de destinação. Uma é a eliminação, não tendo mais utilidade para 

o arquivo, como descreve o manual que ele leu e a outra a guarda definitiva, passando a fase permanente 

do Arquivo. Portanto, não podendo ter sempre a mesma destinação, de eliminação. 

 

CARGO: 405 Arquiteto 

 

1) O Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, estabelece uma série de instrumentos com a função de 

promover o direito à cidade e à moradia. Entre estes instrumentos está o Direito de Superfície e a criação 

das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, que por sua vez devem ser implementados pelos 

municípios brasileiros. Explique o que são estes dois instrumentos, e descreva seus principais objetivos ou 

benefícios. 

Espelho de resposta: 

 

As ZEIS são zonas urbanas predominantemente destinadas à habitação de interesse social, sujeitas a 

critérios específicos de uso, ocupação e parcelamento do solo, a fim de facilitar que a população de baixa 

renda tenha acesso à terra urbana servida de equipamentos e infraestrutura. Estas áreas devem ser criadas 

por lei municipal, e devem ser demarcadas em mapa oficial da cidade, com perímetros claros e precisos. 

Os principais objetivos deste instrumento são permitir a regularização fundiária dos assentamentos 

precários, bem como promover a oferta de terra para a produção de habitação de interesse social, através 

da ocupação de terrenos vazios ou subutilizados.  

Quanto ao Direito de Superfície, este é um instrumento que permite que o proprietário de um terreno 

conceda a outrem o direito de utilizar o solo, mediante contrato entre as partes, de forma gratuita ou 

onerosa, por tempo determinado ou indeterminado. Esta dissociação do direito de propriedade do solo 

urbano do direito de utilizá-lo permite estimular a utilização de terrenos urbanos ociosos. Este instrumento 

também pode ser utilizado para a regularização fundiária, uma vez que permite que o poder público 

mantenha a propriedade de um terreno, e permita que moradores construam suas residências no local, 

evitando que o imóvel seja adquirido por alguém que dê uma destinação diferente daquela para a qual o 

direito foi instituído.  

 



2) De acordo com a norma ABNT NBR 9050:2004, 5% dos sanitários de um empreendimento devem ser 

acessíveis. Observe a planta abaixo, identifique quais são os erros, e justifique cada um deles de acordo 

com as orientações da norma supracitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espelho de resposta: 

 

Primeiramente, o boxe para bacia sanitária acessível deverá ter dimensão mínima de 1,70 m x 1,50 metros, 

a fim de permitir áreas de transferência e manobras para cadeira de rodas, o que não ocorre no exemplo 

dado, já que o espaço está subdimensionado, com 1,60 m x 1,30 metros. Além disso, ao contrário do 

exemplo acima, a porta deverá ter vão livre mínimo de 80 cm, com abertura para o lado externo do boxe, 

com barra horizontal na parte interna. Quanto às barras de apoio, a norma recomenda que haja uma barra 

lateral e outra de fundo, ambas com no mínimo 80 cm de comprimento, fixadas na parede. No caso da barra 

lateral (01), esta deverá ser fixada a 30 cm da parede do fundo, e a distância entre o eixo da bacia e a face 

da barra lateral deverá ser de 40 cm, o que está incorreto no exemplo dado, já que esta se encontra 

encostada na parede do fundo, e a 55 cm do eixo da bacia sanitária. Quanto à barra da parede do fundo, 

inexistente no exemplo acima, esta deveria estar fixada a no mínimo 30 cm além do eixo da bacia, em 

direção à parede lateral. A barra de apoio (02) é desnecessária.  

 

CARGO: 406 Engenharia Civil 

 

1) O Município de Jaboatão dos Guararapes está com de um programa de saneamento básico para uma 

comunidade carente da cidade, onde nesse programa serão construídas Fossas Sépticas. 

Assim caso você seja o engenheiro responsável por este projeto, discorra tecnicamente, para a população, 

sobre as Fossas Sépticas, não deixando de constar os seguintes quesitos: O que são fossas sépticas? 

Qual sua função? E o seu funcionamento? Quais as distâncias mínimas horizontais que as fossa sépticas 

devem guardar de: Construções; Árvores e Poços freáticos?  

 

Espelho de resposta: 

 



 As fossas sépticas são instalações que atenuam a agressividade das águas servidas. Fisicamente 

consistem basicamente em uma caixa impermeável onde os esgotos domésticos se depositam e são 

tratados pelos processos de sedimentação, flotação e digestão. 

As fossas sépticas têm a função de separar e transformar a matéria sólida contida nas águas de esgoto, 

descarregando-a no terreno, onde o se completará o tratamento. 

Nas fossas, as águas servidas sofrem a ação de bactérias anaeróbicas, ou seja, microorganismos que só 

atuam sem a presença de oxigênio. Durante a ação desses microorganismos, parte da matéria orgânica 

sólida é convertida em gases ou em substâncias solúveis, que dissolvidas no líquido contido na fossa, são 

esgotadas e lançadas no terreno. 

Ao longo do processo, depositam-se no fundo da fossa, as partículas minerais sólidas (lodo) e forma-se na 

superfície do líquido uma camada de espuma ou crosta constituída de substâncias insolúveis e mais leves 

que contribui para evitar a circulação do ar, facilitando a ação das bactérias. Como resultado há a destruição 

total ou parcial de organismos patogênicos. 

As fossas sépticas devem observar as seguintes distâncias horizontais mínimas de 1,50m de construções; 

3,0m de árvores e 15,0m de poços freáticos.  

 

2) O Engenheiro do Município de Jaboatão dos Guararapes foi requisitado para verificar um recalque que 

estava acontecendo no prédio da biblioteca municipal. 

Após várias analises e ensaios chegou à conclusão que a fundação teria que ser reforçada, optando pela 

execução de um tipo de fundação denominada de “Estaca Raiz”. 

Portanto solicita-se que discorra abaixo sobre a metodologia executiva para esse tipo de fundação, citando 

as três etapas da sua execução: 1) Perfuração; 2) Armação; 3) Concretagem. 

 

Espelho de resposta: 

 

É efetuado pelo sistema rotativo ou roto-percussivo, utilizando um tubo de revestimento em cuja 

extremidade é acoplada uma coroa de perfuração adequada às características geológicas da obra. O 

material proveniente da perfuração é eliminado continuamente pelo refluxo do fluído de perfuração através 

do interstício criado entre o tubo de revestimento e o solo, devido à diferença existente entre diâmetros, 

lubrificando ainda a coluna e facilitando a descida do tubo. 

Concluída a perfuração da estaca com a inclinação e profundidade previstas, procede-se à colocação da 

armadura que tem o comprimento do fuste. 

A armadura pode ser constituída por monobarra ou feixe de aço; várias barras de aço com estribo helicoidal 

formando uma “gaiola”, tubo metálico, ou ainda uma mescla dessas alternativas. 

Assim coloca-se o tubo de concretagem até o fundo da perfuração lançando a argamassa de baixo para 

cima, garantindo-se a troca do fluído de perfuração pela argamassa. Estando toda perfuração preenchida 

com argamassa, coloca-se um tampão no topo do revestimento precedendo-se a retirada do mesmo com 

o emprego de um extrator hidráulico e, concomitantemente executa-se a injeção de ar comprimido que é 

controlado para evitar deformações excessivas do terreno, garantindo a integridade do fuste e também a 

perfeita aderência da estaca com terreno. 

 

 

 

CARGO: 407 Engenharia Cartográfica 

 

1) Descreva de forma sucinta os procedimentos e métodos adotados para estabelecer um modelo  



geoidal local. Para realizar este trabalho considere a disponibilidade de um par de receptores/antenas 

GNSS e um nível digital, duas referências de nível (RRNN) oficiais do IBGE, situadas uma a leste e a outra 

a oeste da área de estudo, além de duas estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC), 

localizadas respectivamente uma ao sul e outra ao norte da área de estudo. 

 

Espelho de resposta: 

 

Inicialmente realiza-se o transporte de coordenadas geodésicas a partir das duas estações da RBMC, para 

os marcos de apoio situados na área de estudo através de posicionamento GNSS relativo estático. O tempo 

de ocupação é definido em função do comprimento da linha de base. Nesta etapa são obtidas as latitudes 

e as longitudes geodésicas, e também as altitudes elipsóidicas dos marcos situados na área de estudo. O 

transporte de altitude é realizado a partir das RRNN para os marcos de apoio, situados na área de estudo, 

através do nivelamento geométrico pelo método das visadas iguais, partindo de uma RN e chegando em 

outra RN com objetivo de calcular o fechamento da linha de nivelamento. Realizado esta etapa obtém-se 

as altitudes ortométricas (H) dos marcos de apoio. Conhecidas as altitudes geométricas (h) obtidas por 

levantamento GNSS e as altitudes ortométricas determinadas por nivelamento geométrico calculam-se as 

altitudes geoidais (N) dos marcos de apoio (H = h - N). Transformam-se as coordenadas geodésicas para 

coordenadas UTM. E com a posição e altitudes geoidais dos marcos de apoio interpolam-se as isolinhas 

de mesma altitude geoidal, obtendo-se então o mapa geoidal local. 

 

2) Suponha que você foi contratado para aferir os serviços prestados por uma empresa de cartografia, que 

realizou o mapeamento de um determinado município. Na área urbana foram gerados mapas 

planialtimétricos cadastrais na escala 1: 2.000, com curvas de nível com equidistância de 1m, e na área 

rural mapas na escala 1: 10.000, com curvas de nível com equidistância de 5m. Considere que a aferição 

pode ser feita com levantamento GNSS ou métodos topográficos convencionais.  

Descreva qual metodologia você adotaria para avaliar amostralmente se os mapas gerados atendem ao 

Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) Classe A. Considere PEC A planimétrico = 0,5 mm na escala do 

mapa e PEC A altimétrico corresponde à metade da equidistância das curvas de nível. 

 

Espelho de resposta: 

 

Para avaliar o PEC dos mapas do município define-se inicialmente uma amostra de pontos  “n” distribuídos 

aleatoriamente na área urbana e rural. A distância entre os os pontos da amostra da área urbana deve ser 

menor do que na área rural, devido à maior precisão dos mapas da área urbana. Para avaliar o PEC 

planimétrico determina-se a posição de pontos identificáveis simultaneamente nos mapas e no campo. O 

levantamento dos pontos da amostra pode ser feito por posicionamento GNSS relativo ou por poligonais 

topográficas partindo de marcos de apoio amarrados ao Sistema Geodésico Brasileiro. Para avaliar se os 

mapas atendem ao PEC A planimétrico, verifica-se se 90% dos pontos testados em campo, quando 

comparados com seus correspondentes no mapa, apresentam diferenças menores que 1 m nas escalas 1: 

2.000 e 5 m nas escalas 1: 10.000. Para avaliar o PEC altimétrico observam-se pontos situados em locais 

sem alterações no relevo original. A avaliação do PEC A altimétrico é feito a partir da comparação das 

altitudes ortométricas, interpoladas dos mapas e obtidas pelo levantamento em campo; as discrepâncias 

não deverão ser superiores a 50 cm para área urbana, e 2,5 m para área rural, para 90% dos pontos 

testados na área de estudo. 

 



CARGO: 408 Engenharia Florestal 

 

1) Uma área degradada por pastagem no município de Jaboatão dos Guararapes deve ser recuperada e 

você deve fazer o plano de recuperação da mesma. Considerando a ecologia das espécies, sobretudo do 

ponto de vista da sucessão ecológica, elabore um plano de recuperação que contenha três momentos de 

plantio, com espécies pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e de clímax. 

 

Espelho de resposta: 

 

No primeiro momento devem ser utilizadas plantas pioneiras e secundárias iniciais que apresentem 

características tais como: rápido crescimento, produção de frutos atrativos a avifauna, capacidade de 

restabelecimento em solos pobres, espécies fixadoras de nitrogênio. No segundo momento de plantio 

podem ser priorizadas a substituição das espécies que tenham morrido e o plantio em áreas mais 

sombreadas de espécies secundárias tardias com capacidade de crescer em ambientes sombreados. No 

último momento de plantio podem ser plantadas espécies de clímax nas áreas onde as demais já estiverem 

estabelecidas. 

 

2) Uma das atribuições do cargo pelo qual você concorre será elaborar e supervisionar projetos referentes 

à preservação e expansão de áreas ambientais e preservação de parques e de reservas naturais. Considere 

que você tem duas áreas distintas e que precisa escolher entre uma delas para preservar. Em um 

levantamento de vegetação a primeira área apresentou 150 indivíduos arbóreos pertencentes a 50 espécies 

diferentes. Na segunda área foram 300 indivíduos arbóreos pertencentes a 10 espécies diferentes. Do ponto 

de vista da conservação da biodiversidade explique qual das duas áreas deveria ser o foco da preservação. 

 

Espelho de resposta: 

 

A primeira área deveria ser o foco da preservação, pois, apesar de ter menos indivíduos arbóreos apresenta 

uma riqueza de espécies maior, o que consequentemente eleva a diversidade que deve ser considerada 

como prioridade na escolha de área para conservação. 

 

CARGO: 409 Engenharia Agronômica 

 

1) As plantas retiram do solo a maior parte de seus nutrientes e ao longo de sua vida, cada uma delas 

necessita de diferentes tipos de nutrientes. O NPK é um adubo mineral, sintetizado pela indústria, sendo 

que seu uso facilita a adubação, por conter os nutrientes que as plantas mais necessitam para um 

crescimento saudável. 

Demonstre os cálculos (memorial dos cálculos) e em seguida redija em formato de texto uma recomendação 

técnica de correção de fertilidade do solo e adubação, contendo a quantidade de corretivos e adubos 

necessários (formulado NPK) para uma lavoura hipotética a ser semeada em uma área de 3,0 hectares. 

Considerando que a cultura exige para produção 40g de N; 80g de P2O5 e 60g de K2O; os dados do quadro 

abaixo e que há necessidade de correção do fósforo para 8 mg.dm-3. (Fosfato de Arad 33% P2O5; mg.dm-3 

x 2 = kg.ha-1 de P; P x 2,29 =  kg.ha-1 de  P2O5; variável f = 2; PRNT do calcário 85%). 

pH P (mg.dm-

3) 

MO Ca 

(cmol_c.dm-3) 

Mg 

(cmol_c.dm-3) 

K (cmol_c.dm-

3) 

Al (cmol_c.dm-

3) 

H (cmol_c.dm-

3) 

4,5 2 1,3 2,0 0,50 0,03 0,3 1,8 



 

Espelho de resposta: 

 

1) Memorial de cálculos: 

Calagem - NC= 2xAl = 0,60 ou NC=2 -(Ca+Mg) = -0,50; Ca/Mg=4 

Fosfatagem - (8-2=6 mg.dm-3); (6x2=12 kg.ha-1 de P); (12x2,29=27,48  kg.ha-1 P2O5); (27,48x100/33=83,3  

kg.ha-1 de Fosfato de Arad) 

Adubação produção – 40-80-60 (2-4-3) min 24% e max 54% 

Recomendação: 

Deve-se primeiramente recomendar a calagem com 2,11 toneladas de calcário dolomitico em 3,0 ha, 

distribuindo homogeneamente sobre o solo antes da operação de preparo do solo; 

Depois recomendar a aplicação de 250 kg do Fosfato de Arad nos 3,0 ha, distribuindo homogeneamente 

sobre o solo depois da calagem e antes do plantio; 

Distribuir ao lado e abaixo das sementes 666,7 kg.ha-1 (06-12-09) ou 500 kg.ha-1(08-16-12) ou 400 kg.ha-

1(10-20-15) ou 333,3 kg.ha-1 (12-24-18), totalizando em 3,0 ha  2,0; 1,5; 1,2 ou 1,0 tonelada de adubo NPK 

 

2) O manejo sustentável do solo e da água no meio urbano e rural é essencial para garantir a disponibilidade 

de água em quantidade e qualidade. A conservação do solo e da água permite reduzir o processo erosivo 

e o melhor aproveitamento dos recursos hídricos. A partir dessas informações, considere a situação 

hipotética em que um agrônomo tenha sido contratado para atuar em uma comunidade rural que apresenta 

muitos problemas ambientais, como estradas erodidas, pastagens degradadas, rios assoreados, erosão, 

sistema de produção intensivo com uso de agrotóxicos. Considerando as informações e a situação 

hipotética apresentada, redija um texto dissertativo descrevendo no mínimo cinco práticas 

conservacionistas que o agrônomo poderá adotar para resolver o problema do manejo de solo e de água 

na referida comunidade rural. 

 

Espelho de resposta: 

 

Várias são as práticas que poderão ser utilizadas, dentre elas enumeramos as mais utilizadas:  

Espelho de resposta: 

 

a) Adequação de estradas integrando ao sistema conservacionista das propriedades rurais, devido à 

compactação de seu leito, as estradas possuem de um modo geral, baixa capacidade em infiltrar água. Tal 

característica imprime a elas uma grande capacidade de gerar enxurrada, de tal forma que tem se 

constituído em importante fonte e veículo de transporte de sedimentos que chegam aos rios e represas. As 

enxurradas que se formam nas estradas têm se constituído em agente de erosão nas lavouras adjacentes, 

o que evidencia há necessidade da integração estrada/lavoura. 

b) Implantação de um sistema de terraceamento nas propriedades que poderá ser com renques de 

vegetação permanente ou barreira viva, que são faixas de vegetação permanente, plantadas em curva de 

nível, com largura de dois metros, fracionando-se o terreno em espaços menores, de acordo com a 

declividade do terreno e a textura do solo; ou com cordões em contorno ou terraços de base estreita, média 

ou larga que  são constituídos de um canal (sulco) e um camalhão, feitos em curva de nível e distanciados 

de acordo com a declividade do terreno e a textura do solo, podendo ser construídos tanto manualmente 

(chibanca), como à tração animal ou a trato. 



c) Canais escoadouros construídos, preferencialmente, nos drenos naturais, córregos ou riachos, 

devendo ser protegidos com plantas ou restos de culturas; sua finalidade é escoar o excesso de água 

proveniente dos cordões em contorno ou terraços, conduzindo-a para locais onde não haja risco de ocorrer 

erosão. 

d) Rotação de culturas que consiste em plantar alternadamente numa mesma área, culturas 

diferentes e que possuam sistemas radiculares localizados a profundidades distintas; é importante fazer o 

plano de rotação, de acordo com a capacidade de uso ou da aptidão agrícola do solo. 

e) Cobertura morta, corresponde a uma camada grossa, com 15 cm de espessura, aproximadamente, 

feita à base de vegetais, inclusive restos de culturas, com a finalidade de proteger o solo contra a erosão e 

ervas daninhas, conservar a sua umidade, melhorar a sua fertilidade e mantê-lo a uma temperatura 

adequada. 

f) Adubação verde que corresponde ao plantio de leguminosas, com o objetivo de incorporá-las ao 

solo como adubo verde, na sua fase de maturação; as leguminosas mais utilizadas são a mucuna-preta, o 

feijão-de-porco, o feijão guandu e o lab-lab; 

g) Implantação do sistema de plantio direto, sistema de plantio em que a semente é colocada 

diretamente num solo que tenha sido revolvido o mínimo possível; neste sistema, são fundamentais e 

imprescindíveis as operações de aplicação de herbicidas e distribuição dos restolhos da cultura anterior. 

h) Reflorestamento ciliar com espécies nativas do bioma evitando erosão das margens e o 

assoreamento dos rios, as perdas nas recargas dos aquíferos, a perda de alimento para a fauna e a 

poluição/contaminação das águas com os esgotos domésticos e o lixo lançado das ocupações de margens. 

i) Manejo de pragas e doenças uma estratégia de controle múltiplo de infestações que se 

fundamenta no controle ecológico e nos fatores de mortalidade naturais procurando desenvolver táticas de 

controle que interfiram minimamente com esses fatores com o objetivo de diminuir as chances dos insetos 

ou doenças de se adaptarem a alguma prática defensiva em especial. 

j) Implantação de local apropriado para abastecimento de pulverizadores destinados ao preparo das 

caldas dos agrotóxicos e carregamento de equipamentos de pulverização agrícola, classificados pela 

legislação ambiental e trabalhista como equipamento de segurança ambiental. 

k) Recuperação de pastagens existe diferentes estratégias para a recuperação de pastagens 

degradadas, o primeiro passo é um diagnóstico da área, identificando a situação atual e as áreas mais 

críticas. A partir de então, são definidas as estratégias de recuperação. Os casos mais simples muitas vezes 

podem ser resolvidos com um manejo correto do pastejo e uma lotação animal adequada. Em casos de o 

estágio de degradação estar mais avançado, deve ser feito o preparo do solo, a correção e adubação, o 

uso de leguminosas e o controle de pragas, doenças e plantas daninhas. 

l) Implantação do sistema de integração pastagem com lavoura (iLP) e integração Lavoura-Pecuária-

Floresta (iLPF). Esses sistemas têm se mostrado altamente eficazes no aumento da produtividade de 

bovinos, grãos, fibras e bioenergia, sem necessidade de abertura de novas áreas 

m) Verificação da compactação do solo e possível subsolagem, pois a compactação na soleira de 

implementos de mobilização de solo é passível de ocorrência em determinadas condições do solo. O 

objetivo deste estudo é avaliar se há compactação e indicar o efeito de vários implementos em solo com 

níveis diferenciados de compactação.  

n) Correção da fertilidade do solo, o trabalho de correção e manutenção da fertilidade do solo se inicia 

com a coleta de amostras de solo na área a ser plantada e sua análise em laboratório capacitado. A partir 

desta análise, determinar-se-á a quantidade de corretivos e fertilizantes a serem aplicados ao solo. 

 

 



3. GRUPO OCUPACIONAL SAÚDE 

 

CARGO: 410 Assistente Social 

 

1) O que é redução de danos?  

 

Espelho de resposta: 

 

É uma estratégia de Saúde Pública que busca minimizar as consequências adversas do consumo de drogas 

do ponto de vista da saúde e dos seus aspectos sociais e econômicos. A estratégia de intervenção inclui 

ações dirigidas a Usuários de Drogas(UD) e Usuários de Drogas Injetáveis(UDI), sua rede social e familiar, 

à comunidade em geral e a setores governamentais e não-governamentais. A redução de danos desenvolve 

uma série de intervenções que visam acessar e vincular UD e UDI a atividades que promovam a diminuição 

da vulnerabilidade associada ao consumo de drogas (que podem envolver o uso protegido, a diminuição 

do uso da droga, a substituição por substancias que causem menos agravos ou até mesmo a abstinência), 

a inserção em serviços de saúde, a garantia dos direitos humanos e cidadania e a reinserção social. 

 

2) Discorra sobre o conceito e a importância da interdisciplinaridade em equipes de saúde. 

 

Espelho de resposta: 

 

 A interdisciplinaridade em equipes de saúde não é possível ser abordada de forma compartimentalizada, 

utilizando os saberes de disciplinas isoladas. Para que uma efetiva comunicação interdisciplinar se 

estabeleça, é imprescindível um compartilhamento de linguagem e de estruturas lógicas e simbólicas. Não 

é somente uma questão de articulações teóricas, mas de articulação dos sujeitos da práxis. E para que isso 

ocorra é necessário transpor as barreiras disciplinares para que esses sujeitos sejam capazes de transitar  

nos diferentes campos de atuação. 

 A interdisciplinaridade deverá ser desenvolvida a partir da verdadeira cooperação entre os saberes, e isso 

só será possível se as pessoas que detêm diferentes conhecimentos trabalharem integradas. Para que a 

saúde possa ser apreendida em toda a sua dimensão, sob o enfoque de fato social total, são necessários 

saberes capazes de articular dinamicamente as dimensões do social, do psicológico e do biológico. Isso 

requer que o trabalho em saúde seja desenvolvido por meio de práticas integradas, que incorporem saberes 

técnicos e populares e vejam o homem no seu contexto, o que extrapola o setor saúde e nos desafia a 

buscar a intersetorialidade. 

 

CARGO: 411 Biólogo 

 

1) A Doença de Chagas é considerada uma das patologias de mais larga distribuição no continente 

americano e é causada pelo agente etiológico Trypanossoma cruzi. Sua transmissão pode ocorrer de várias 

formas, entretanto a mais comum é através de seu vetor. Explique como ocorre a transmissão da Doença 

de Chagas considerando a forma de transmissão mais comum. 

 

Espelho de resposta: 

 



A forma de transmissão mais conhecida é pelo inseto “barbeiro” (também chamado de procotó, potó, 

chupão) contaminado pelo parasito. O barbeiro pica, suga o sangue da pessoa e defeca ao mesmo tempo. 

Nas fezes do barbeiro estão as formas infectivas do parasito, conhecido como Trypanossoma cruzi. Pelo 

contato das mãos com as fezes do barbeiro ao coçar o local da picada ou levar a mão à boca ou aos olhos, 

o parasito penetra na corrente sanguínea da pessoa. 

 

2) A larva migrans viceral (LMV) é uma patologia causada pela migração de larvas de Toxocara 

canis e Toxocara cati pelo organismo humano. Descreva como ocorre a infecção do ser humano por esse 

parasito. 

  

Espelho de resposta: 

 

A LMV é contraída a partir da ingestão de larvas infectantes presentes em carnes e vísceras cruas ou mal 

passadas, ou pela ingestão de ovos embrionados do T. canis e T. cati. Esses ovos são eliminados nas 

fezes dos cães e gatos, passam por um período de embrionamento no ambiente, e se ingeridos junto com 

alimentos ou água, eclodem no trato gastrintestinal humano e as larvas migram para os tecidos para 

provocar a doença. 

 

CARGO: 412 Farmacêutico Bioquímico 

 

1) Um homem de 39 anos foi ao pronto atendimento com queixa de febre e ardência ao urinar. 

Inicialmente, o plantonista solicitou hemograma e exame parcial de urina. Os resultados obtidos levaram o 

médico ao diagnóstico de infecção urinária. Cite os achados laboratoriais do exame parcial de urina e do 

hemograma que podem ter relação com infecção urinária. Mencione os exames bacteriológicos que devem 

ser realizados para identificar a bactéria causadora de infecção e para verificar a que antibióticos essa 

bactéria é sensível.  

 

Espelho de resposta: 

  

São achados laboratoriais do exame parcial de urina que podem ser indicativos de infecção urinária: urina 

com coloração marrom escura, turva, com odor fétido e densidade diminuída. Na análise bioquímica da 

urina, observa-se proteinúria moderada, hemoglobinúria, ausência de bilirrubina, urobilinogênio normal e 

nitrito positivo. Também pode ser observada bacteriúria e presença de cilindros hemáticos e leucocitários. 

Nas infecções do trato urinário, bem como nas infecções bacterianas em geral, observa-se neutrofilia, ou 

seja, aumento do número de neutrófilos na série branca do leucograma. Para a identificação bacteriana, 

deve-se realizar a cultura bacterilógica da urina e o exame de antibiograma. 

 

2) Em sua primeira consulta de pré-natal, foram solicitados a uma gestante, entre outros exames, os 

exames sorológicos de rubéola e toxoplasmose IgG e IgM. Os resultados das análises foram os seguintes: 

Toxoplasmose: IgG negativo e IgM negativo; Rubéola IgG positivo e IgM negativo. Os resultados obtidos 

indicam infecção aguda ou imunidade adquirida aos agentes etiológicos de rubéola e toxoplasmose? 

Justifique. 

  

Espelho de resposta: 

  



Os resultados não são característicos de uma infecção aguda de rubéola, uma vez que a positividade de 

IgG indica que a paciente já teve infecção passada e/ou já foi vacinada contra a vírus da rubéola, 

comprovando que a mesmo já está imune a essa doença. A gestante não está imune à toxoplasmose, visto 

que o exame de toxoplasmose IgG negativo indica que não houve contato prévio com o agente causador 

da doença, portanto, não foram produzidos anticorpos que garantam a imunidade da gestante à doença. 

No caso de um IgM positivo para toxoplasmose na gestação, a paciente deve ser tratada como gestante de 

risco, uma vez que a presença de anticorpos IgM é indicativo de infecção aguda e nesse caso pode haver 

infecção congênita do feto. 

 

CARGO: 413 Enfermeiro 

 

1) Avaliando um paciente portador de úlcera de pressão em região sacral, estágio III, fase inflamatória de 

cicatrização, exsudato em pequena quantidade, diâmetro de aproximadamente 4 cm, o Enfermeiro 

observou que a mesma, era coberta por uma membrana fibrosa, aderida ao leito da ferida conhecida como 

Esfacelo. Sabendo que na Unidade temos para cobertura: ácidos graxos essenciais, hidrocolóide, hidrogel, 

membrana de celulose porosa e gel de papaína a 10%, qual destas coberturas o Enfermeiro deve indicar 

para este curativo e por quê? 

 

Espelho de resposta:  

 

O esfacelo é um tecido inviável e dificulta a cicatrização da ferida. Neste caso, deve-se utilizar meios para 

sua remoção.  Dentre as coberturas citadas, o gel de papaína pode ser indicado, uma vez que promove 

desbridamento enzimático utilizando agentes químicos seletivos para o tecido necrótico que causam danos 

mínimos ao tecido saudável. Pode-se utilizar, ainda, hidrogel, que realiza desbridamento autolítico mais 

seletivo que o gel de papaína, porém, de forma mais lenta, e com possibilidade de causar maceração de 

tecidos adjacentes. O hidrocoloide embora também desempenhe papel desbridante tende a enrugar-se na 

região sacral, criando uma pressão extra. 

 

2) A vacina BCG é aplicada por via intradérmica na dose indicada de 0,1ml, na inserção inferior do músculo 

deltóide do braço direito. Explique como ocorre a evolução da lesão vacinal nas 12 primeiras semanas após 

a vacinação. 

 

Espelho de resposta: 

 

Da 1ª à 2ª semana: mácula avermelhada com enduração de 5 a 15mm de diâmetro.  

Da 3ª à 4ª semana: pústula que se forma com o amolecimento do centro da lesão, seguida pelo 

aparecimento de crosta. 

Da 4ª à 5ª semana: úlcera com 4 a 10mm de diâmetro. 

Da 6ª à 12ª semana: cicatriz com 4 a 7mm de diâmetro, encontrada em cerca de 95% dos vacinados. 

 

414 Enfermeiro Intervencionista –SAMU 

 

1) A classificação pré-hospitalar de Acidente Vascular Cerebral (AVC) pode ser feita pela Escala Pré- 

Hospitalar para AVC de Cincinnati, na qual utiliza a avaliação de achados físicos em menos de um minuto. 

Nesta escala, quais achados serão avaliados: 



 

Espelho de resposta: 

 

 Os achados encontrados na escala de Cincinnati são aqueles que constituem-se em sinais de alerta que 

indicam provável AVC sendo eles: Queda facial decorrente da paralisia ou fraqueza súbita facial,  debilidade 

dos braços devido alteração motora, mais frequentemente em um lado do corpo e  dificuldade na fala que 

caracteriza-se por fala anormal. 

 

2) Em um país com extenso litoral como o Brasil, a ocorrência de quase afogamento é frequente. A vítima 

pode demandar desde suporte ventilatório apenas, até Reanimação Cardiopulmonar (RCP) no local da 

ocorrência. Neste caso, qual o mecanismo principal de parada cardiorrespiratória (PCR) e a sequência a 

ser seguida na RCP: 

 

Espelho de resposta: 

 

O mecanismo principal de PCR no quase afogamento é a hipóxia. Neste cenário, ainda que as diretrizes 

mais atuais de RCP enfatizem o início da abordagem pela compressão torácica, para a   situação especial 

de quase afogamento deve-se iniciar pela sequência habitual de A – B – C  Abertura de vias aéreas; 

respiração; circulação. 

 

CARGO: 415 Engenheiro Sanitarista 

 

1) Uma importante etapa da operação de coleta e transporte de resíduos sólidos é a do 

acondicionamento dos mesmos. Um acondicionamento adequado reflete em menores índices de acidentes 

e proliferação de vetores, minimização do impacto visual e olfativo, maior segregação dos resíduos e 

facilidade na realização da etapa da coleta e transporte. Diante disso, defina e justifique a utilização de um 

tipo de recipiente mais adequado para o acondicionamento de resíduo domiciliar. 

 

Espelho de resposta: 

 

Para responder esta questão, o candidato deve recomendar o uso de Sacos plásticos, Contêineres de 

plástico ou Contêineres metálicos (IBAM, 2001 e CEMPRE, 2010). Para esta questão, outras terminologias 

como lixeiras poderão ser aceitas em detrimento de contêineres. 

Justificativas plausíveis para a utilização de um destes recipientes são: 

- Os sacos plásticos facilitam o manuseio e descarregamento do nos veículos de coleta, apresentam valores 

acessíveis e apresentam possibilidade de segregação do material. 

- Os contêineres de plástico apresentam tampas que não permitem a ação dos ventos e animais e permitem 

acomodar maiores quantidades de resíduos. 

- Os contêineres metálicos apresentam rodízios e podem ser basculados por caminhões compactadores. 

 

 

2) Os processos biológicos anaeróbios são caracterizados por empregarem bactérias acidogênicas e 

metanogênicas que degradam a matéria orgânica na ausência de oxigênio molecular.  Diante disso, 

apresente dois sistemas de tratamento anaeróbio de efluentes e suas principais características. 

 



Espelho de resposta: 

 

Para responder esta questão, o candidato pode descrever quaisquer dois dos sistemas de tratamento 

anaeróbio a seguir: 

- digestores de lodo - são unidades de tratamento que a partir da hidrólise realizam a mineralização do 

excesso de lodo gerado em estações de tratamento de efluentes, principalmente em processos de lodos 

ativados. Compõem-se em geral por um único tanque em regime continuo ou batelada, as quais promovem 

a estabilização e redução da matéria orgânica.  

- tanques sépticos- amplamente utilizados no meio rural, os tanques sépticos apresentam altas remoções 

de sólidos em suspensão devido a sedimentação dos mesmos e posterior digestão anaeróbia no fundo do 

tanque. Pode ser constituído por uma única câmara ou câmaras sobrepostas. 

- lagoas anaeróbias – constitui-se em estruturas profundas a fim de reduzir a possibilidade de existência de 

oxigênio durante o tratamento. Pelo fato de serem profundas, a área requerida é bastante menor e por não 

precisarem de equipamentos especiais, têm um consumo de energia praticamente desprezível. 

- filtros anaeróbios – trata-se de um reator com biofilmes no qual a biomassa cresce aderida a um meio 

suporte. O fluxo do líquido é ascendente e o efluente tratado apresenta saída na parte superior. As 

condições anaeróbias são garantidas pelo fechamento da unidade e repercute na redução de volume do 

reator. Podem ser circulares ou retangulares 

- reatores de manta de lodo – Também denominados de Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente (RAFA), 

são unidades nas quais a biomassa cresce dispersa no meio de modo a poder formar pequenos grânulos. 

A concentração de biomassa no reator é bastante elevada, de modo que o volume requerido é bastante 

reduzido quando comparado com outros sistemas de tratamento. O fluxo do líquido é ascendente. 

- reatores compartimentados – é uma variação do filtro anaeróbio e do reator RAFA. Possui vantagens como 

resistência a choques hidráulicos e de carga orgânica, elevado tempo de retenção de biomassa e baixa 

produção de lodo. É constituído de um tanque com diversas câmaras dispostas em série, cada qual 

separada por paredes ou chicanas verticais. O fluxo de cada câmara é vertical ascendente, e não há 

dispositivos de separação de fases, líquida sólida e gasosa. 

- reatores de leito expandido ou fluidificado - composto por leito de partículas inertes, nas quais se 

desenvolve o biofilme. O fluxo da água residuária é ascendente, de modo que se promova a expansão ou 

fluidificação das biopartículas.  Em geral apresenta duas zonas distintas, a reativa e a de decantação. Na 

primeira, ocorre a degradação do material orgânico com produção de biogás e na segunda ocorre a 

sedimentação das biopartículas e decantação do efluente. 

 

CARGO: 416 Farmacêutico 

 

1) Paciente, masculino, de 32 anos, procura o serviço de saúde devido a um quadro de infecção do trato 

respiratório superior. Ele relatou ao médico, durante a consulta, que possui alergia à amoxicilina e não deve 

utilizar tal medicamento. O exame clínico não revelou mais nenhum achado significante para o quadro. O 

médico prescreveu ao paciente azitromicina 500 mg para tomar uma dose ao dia por 3 dias, além de um 

anti-inflamatório e um antitérmico. Ante o exposto, responda se a escolha do antimicrobiano foi apropriada 

e descreva seu mecanismo de ação. 

 

Espelho de resposta: 

 

Sim, foi apropriada, uma vez que pacientes alérgicos a amoxicilina devem evitar o uso de outros 



antimicrobianos com anel beta-lactâmico como as penicilinas e cefalosporinas. Deste modo, os macrolídeos 

como a azitromicina tornam-se uma alternativa terapêutica para estes casos. O mecanismo de ação da 

azitromicina é a inibição da síntese protéica, através da ligação em receptores localizados na porção 50S 

do ribossoma, impedindo as reações de transpeptidação e translocação (Goodman & Gilman, 2005; 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo1/macrolide

os2.htm). 

 

2) Paciente feminina, de 21 anos, branca, 1,68 m e 58 kg, dá entrada no serviço de emergência com o 

seguinte quadro: cefaleia, tontura, zumbido no ouvido, delírio, náuseas, transpiração excessiva e lesões 

gástricas. De acordo com o acompanhante (pai), a paciente ingeriu cerca de 18 comprimidos de ácido 

acetilsalicílico 500 mg, há cerca de oito horas antes de sua entrada no hospital. Diagnóstico médico: 

intoxicação por salicilato. Foi instituída além de medidas de suporte a administração de bicarbonato de 

sódio a 1 – 2 mEq/kg/hora por via endovenosa. Ante o exposto, justifique a utilização do bicarbonato de 

sódio como antídoto na intoxicação por salicilato. 

 

Espelho de resposta: 

 

 

Sim, pois no tratamento de intoxicação por salicilatos, além das medidas de suporte, a alcalinização da 

urina (pH entre 7,5 e 8,0), favorece o aumento da excreção do salicilato, uma vez que a reabsorção tubular 

pelos néfrons é reduzida. Fármacos com características de ácidos-fracos como o ácido acetilsalicílico, ao 

serem expostos a uma urina alcalina, acabam por ionizar e tornam-se mais polares, consequentemente sua 

excreção urinária aumenta ajudando a reverter o quadro de intoxicação (Goodman & Gilman, 2005). 

 

CARGO: 417 Fisioterapeuta 

 

1) Paciente, 67 anos, sexo feminino, encontra-se no hospital após realização de cirurgia de artroplastia total 

de quadril tipo híbrido à direita. Foi solicitado atendimento fisioterapêutico para esta paciente. Descreva 5 

(cinco) objetivos fisioterapêuticos para a fase aguda desse caso clínico. 

 

Espelho de resposta: 

 

Tendo em vista o quadro clínico descrito no enunciado da questão e sabendo que essa paciente encontra-

se hospitalizada, o fisioterapeuta deve (1) promover analgesia para maior conforto da paciente, (2) 

promover o controle da inflamação causada pelo processo cirúrgico. Devido à imobilização temporária, 

deve-se (3) evitar contraturas musculares, (4) prevenir atrofias musculares, minimizando assim os efeitos 

nocivos da imobilização hospitalar. Também é importante (5) esclarecer à paciente quais cuidados pós-

operatórios devem ser tomados, promovendo, por parte do terapeuta, orientações quanto à cirurgia 

realizada. 

 

2) A lesão medular acarreta para o indivíduo acometido a redução ou até a perda imediata das funções 

físicas básicas que lhe conferem autonomia nas atividades de vida diária. Há diferentes tipos de 

nomenclaturas de paralisias que podem ser encontradas nesta condição, dependendo do acometimento do 

paciente. Sendo assim, defina os termos: Plegia; Paresia; Paraplegia e Tetraplegia. 

 



Espelho de resposta: 

 

Plegia é a paralisia completa da musculatura. Paresia consiste na paralisia incompleta da musculatura. 

Paraplegia é a paralisia total dos dois membros inferiores do paciente acometido. A tetraplegia ocorre 

quando há uma paralisia total tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores. 

 

CARGO: 418 Fonoaudiólogo 

 

1) O Ministério da Saúde que criou a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - RENAST 

- a fez com o propósito de unificar a rede do SUS de serviços de assistência e a vigilância das ações de 

saúde do trabalhador. Os estados e municípios recebem incentivos financeiros para a criação de Centros 

de Referência em Saúde do Trabalhador – CERESTs – que buscam disseminar as ações em todos os níveis 

de atenção, dando suporte técnico, de coordenação de projetos e de educação em saúde para a rede do 

SUS. Neste contexto podemos ter a presença do fonoaudiólogo que inserido também trabalha nas 

propostas de vigilância à saúde do trabalhador. Descreva as competências fonoaudiológicas possíveis para 

esta atuação.  

 

Espelho de resposta: 

 

“A atuação do fonoaudiólogo em saúde do trabalhador pode perpassar não apenas os ambientes com 

agentes de risco para a saúde como ruído, os produtos químicos, as indústrias, mas também as ações de 

vigilância. Participa de equipes de referência em saúde do trabalhador (CERESTs), em assessoria, 

planejamento, programação, acompanhamento e avaliação das ações, na discussão da organização dos 

processos produtivos e suas consequências no meio ambiente (controle social) e no acompanhamento 

específico aos profissionais da voz, reduzindo, por exemplo, o número de afastamento de professores de 

seu trabalho.” (CRFa, 2006 - Resoluções 320/2006, 383/2010 e 387/2010 do Conselho Federal de  

Fonoaudiologia.) 

 

2) É notório que a perspectiva sócio-interacionista (postulada por Vygotsky, 1988) leva em consideração a 

linguagem como um produto da interação. A criança adquire então, a linguagem, através de sua relação 

com o outro (mediador ou cuidador). Essa relação, pode e deve possuir um caráter sempre dinâmico, na 

qual tanto a criança quanto o seu mediador utilizam seus conhecimentos e experiências. Discuta a 

relevância da mediação para o desenvolvimento da linguagem. 

 

CARGO: Espelho de resposta: 

 

“O desenvolvimento e a aquisição das funções psicológicas superiores ocorrem ao longo da vida através 

de interações sociais. A criança somente tem acesso a informações através das interações sociais; nas 

brincadeiras, por exemplo, elas aprendem a regra do jogo através da interação com os outros participantes 

e jamais como o resultado de um engajamento individual investido na resolução de problemas. Os homens 

não nascem com os sentidos e os significados construídos e não os constroem apenas na relação com os 

objetos. Na interiorização do mundo exterior, o papel do outro é fundamental na atribuição de sentidos, e 

esse papel é exercido pela linguagem.” (VYGOTSKY, L. S. Formação Social da Mente. São Paulo: Livraria 

Martins Fontes, 1988. pag. 33) 

 



CARGO: 419 Odontólogo 

 

01) Vários artigos odontológicos podem ser utilizados mais de uma vez, como é o caso da maioria dos 

instrumentais. No entanto, para que possam ser reutilizados, é preciso que passem por um adequado 

processamento. Cite a maneira recomendada pela ANVISA e também pelo CDC para garantir a segurança 

de seu múltiplo uso e descreva a classificação recomendada por estes órgãos e o processamento que deve 

ser realizado com cada grupo. 

 

Espelho de resposta: 

 

A ANVISA recomenda a separação dos artigos em críticos, semi-críticos e não críticos. Artigos críticos são 

aqueles utilizados em procedimentos invasivos ou que entram em contato com a pele e mucosas não 

íntegras. Para que possam ser reutilizados, devem passar minimamente por limpeza e esterilização. Artigos 

semi-críticos são os que entram em contato com a pele não íntegra ou com a mucosa íntegra. Para que 

possam ser reutilizados, devem passar minimamente por limpeza e desinfecção de alto nível ou, 

preferencialmente, passar por limpeza e esterilização.  Artigos não críticos são aqueles que não entram em 

contato com o paciente ou entram em contato apenas com a pele íntegra. Para que possam ser reutilizados 

apenas a limpeza é suficiente já que a pele íntegra é considerada uma barreira suficiente para a penetração 

de microrganismos. 

 

2) Uma criança de 4 anos de idade é trazida por sua mãe para atendimento após sofrer um traumatismo na 

região anterior da boca. Ao exame clínico é observado que o elemento 5.1 está em infra-oclusão em relação 

ao 6.1. Para esta situação descreva de forma detalhada o exame radiográfico indicado (descrição da técnica 

radiográfica, tempo de exposição, citar quem fica com a criança durante a tomada radiográfica). 

 

Espelho de resposta: 

 

Neste caso, a técnica radiográfica de Randall (ou oclusal modificada) é a melhor indicação, já que pode ser 

realizada mesmo com pouca cooperação da criança. Para sua realização utiliza-se a película radiográfica 

n.2 (a mesma utilizada para a realização de radiografias periapicais em adultos). A criança deverá ficar 

sentada, com a arcada superior em linha paralela ao solo. A criança pode ficar sozinha ou no colo da mãe 

(mais indicado), sendo que ambas devem estar protegidas por avental plumbífero. A criança morde o filme 

(não há necessidade de ninguém segurá-lo) de forma a que fique com o maior eixo indo de comissura a 

comissura e paralelo ao solo. O raio X central deve ser direcionado à ponta do nariz com inclinação média 

de 60°. O tempo de exposição deve ser de 5 décimos de segundo. 

 

CARGO: 420 Odontólogo/Buco-Maxilo-Facial 

 

1) Durante o atendimento a um paciente portador do vírus causador da hepatite B (VHB), um profissional 

da saúde sofre um acidente com a agulha de sutura que contém grande quantidade de sangue. O 

profissional da saúde tomou as três doses da vacina contra a hepatite B e passou por exames recentemente 

e tem o resultado de seu anti-HBs negativo. Explique qual deve ser a conduta do profissional neste caso. 

 

Espelho de resposta: 

 



Imediatamente o profissional deve remover as luvas e realizar a higienização das mãos com água e 

sabonete comum ou com água e sabonete com antisséptico durante 30 segundos. A aplicação de 

substâncias irritantes para a pele como desinfetantes, por exemplo, não devem ser aplicadas, bem como 

“espremer” a região ferida também deve ser evitada, pois pode levar a um aumento da escoriação e facilitar 

a penetração do microrganismo. Após realizar a higienização o local, o profissional deve buscar o local de 

referência para tomar a imunoglobulina hiperimune  e iniciar nova série de vacinação (três doses). Isto deve 

ser feito preferencialmente nas primeiras 24 horas após o acidente e no máximo sete dias após ocorrido o 

acidente. 

 

2) Em 2013 houve correção na dose máxima de anestésicos locais para uso em Odontologia. A dose 

máxima de lidocaína a 2% com adrenalina 1:100.000 agora é de 7 mg/Kg de peso (MALAMED, 2013). 

Considerando esses novos valores, calcule a dose máxima de tubetes para um paciente ASA I com peso 

de 74 quilos. 

 

Espelho de resposta: 

 

O cálculo da dose deve ser feito considerando o peso do paciente, então 74 x 7 = 518. Cada tubete contém 

36 mg de lidocaína, então deve-se dividir 518 / 36 = 14,38. Assim, de acordo com Malamed (2013) a 

quantidade máxima de tubetes de lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 é de 14,38 tubetes. 

 

CARGO: 421 Odontólogo/Endodontista 

 

1) Com base nos conhecimentos sobre lesões traumáticas, responda: 

Por que o tempo decorrido entre o episódio traumático e o exame bucal atual é considerado um fator 

importante?  

 

Espelho de resposta: 

 

Conhecendo o tempo decorrido, o cirurgião dentista pode avaliar a extensão da inflamação e escolher o 

tratamento apropriado: capeamento pulpar, pulpotomia, pulpectomia ou, talvez técnicas de apicificação. O 

tempo decorrido pode significar um prognóstico favorável ou negativo para a reimplantação de um dente 

avulsionado. 

 

2) Após realizar o correto preparo e limpeza dos canais, considerando os critérios necessários a um 

tratamento endodôntico de sucesso, cite os aspectos clínicos que são relevantes para a realização da 

obturação desses canais. 

 

Espelho de resposta: 

 

O momento oportuno para a obturação será: 

- dente está assintomático. 

- o canal está seco. Não há exsudato excessivo ou infiltração. 

- não há mau cheiro. O mau cheiro indica a possibilidade de infecção residual ou infiltração. 

- a obturação temporária está intacta. 

 



CARGO: 422 Odontólogo/Protesista 

 

1) Descreva de forma resumida a Técnica de Willis utilizada para determinar a Dimensão Vertical de 

Repouso para o paciente desdentado.  

 

Espelho de resposta: 

 

Willis observou que a distância entre o canto do olho à comissura labial era igual à distância entre a base 

do nariz ao mento, no paciente normal em posição de repouso muscular. 

Para medir essa distância Willis idealizou um compasso em forma de letra L, com uma pequena haste 

móvel, que corre ao longo do corpo do compasso. 

Segurando na haste longa, colocamos a haste menor ao nível do canto do olho, e a haste móvel, na altura 

da comissura labial e imobilizamo-la com o parafuso. 

A distância assim obtida, com o compasso, equivale à dimensão vertical de repouso. 

 

2) A desinfecção dos moldes visa impedir a transmissão de microorganismos de paciente para o cirurgião-

dentista, ACD, THD e TPD. 

Como deve ser o procedimento de desinfecção de uma moldagem com silicona? 

 

Espelho de resposta: 

 

Lavar o molde com água, e remover o excesso batendo suavemente a moldeira sobre uma superfície firme. 

Aplique o desinfetante por imersão usando glutaraldeído a 2% ou ácido peracético. 

Mantenha-o assim por 10 minutos. Lave e realize os procedimentos necessários para a confecção do 

modelo.  

     

CARGO: 423 Odontólogo/Periodontista 

 

1) A higienização seqüencial permite que o paciente tenha noção das áreas higienizadas, auxilia na 

formação do hábito de higiene bucal e assegura que todas as áreas sejam atingidas. 

Sobre as técnicas de escovação, comente sobre o Método de Bass. 

 

Espelho de resposta: 

 

A indicação desta técnica é a limpeza do sulco gengival, que visa eliminar o biofilme que se acumula nessa 

área crítica do complexo dentogengival, principalmente nas gengivites marginais simples. 

As cerdas da escova são posicionadas no sulco gengival, com ângulo de 45° em relação ao longo eixo do 

dente. Ativada através de pequenos movimentos vibratórios nas faces vestibulares, palatinas e linguais, 

repetindo os movimentos 8-10 vezes em cada área. 

 

2)  A gengivite e a periodontite são as duas formas básicas da doença periodontal. Cite e comente pelo 

menos três diferenças entre gengivite e periodontite. 

 

Espelho de resposta: 

 



Gengivite: doença inflamatória que atinge apenas o periodonto de proteção. 

Não há mobilidade dentária. 

Osso alveolar íntegro. 

Sem reabsorção óssea alveolar. 

 

Periodontite: doença inflamatória que atinge as estruturas de sustentação do dente. 

Presença de bolsa periodontal. 

Mobilidade dentária. 

Reabsorção óssea alveolar, verificada em avaliação radiográfica. 

 

CARGO: 424 Odontólogo/Pacientes com necessidades especiais 

 

1)  A maior incidência de cárie durante a gestação é verdade ou mito? 

Justifique sua resposta de forma sucinta. 

 

Espelho de resposta: 

 

Mito. A gravidez não é responsável pelo aparecimento de cárie nem pela perda de minerais dos dentes da 

mãe para formar as estruturas calcificadas do bebê. O aumento da atividade cariogênica está relacionado 

com alterações na dieta e presença de placa bacteriana decorrente de limpeza inadequada dos dentes. 

 

2)  Dentre os efeitos secundários do tratamento radioterápico, tem-se a cárie de radiação. Comente de 

forma sucinta sobre a cárie de radiação. 

 

Espelho de resposta: 

 

Pode ocorrer pela ação direta da radiação sobre os dentes ou como consequência da xerostomia. São 

cáries de evolução rápida, que podem destruir uma dentição hígida em um ano. A evolução dessa cárie é 

maior em superfície do que em profundidade. Os pacientes podem relatar a sensação de dentes crescidos 

e hipersensíveis. 

 

CARGO: 425 Psicólogo 

 

1) Descreva o que seria a prática do acolhimento e da empatia no processo terapêutico, enfatizando como 

estas podem interferir na relação entre o profissional e seu paciente/cliente. 

 

Espelho de resposta: 

 

Acolhimento significa humanização no atendimento. Favorece o estabelecimento de vínculos, uma vez que 

sugere uma escuta treinada para ouvir aquilo que o outro traz, sem preconceitos sobre o que diz, sem juízos 

de certo e errado. 

A empatia é capacidade de colocar-se no lugar do outro, entender o que o outro está sentindo, facilitando 

uma relação em que as pessoas deixam suas individualidades para auxiliar, compreender e colocar-se no 

lugar de outrem. 



Apor meio da empatia, do acolhimento e da escuta qualificada, a relação terapêutica pode ser estabelecida 

com mais facilidade, uma vez que estes elementos favorecem a confiança, facilitando mudanças no 

processo terapêutico.  

  

2)  O Conselho Federal de Psicologia tornou o registro documental obrigatório, decorrente da prestação de 

serviços psicológicos. Discorra sobre o conteúdo do Prontuário (o que deve constar, lembrando que o 

mesmo pode ser multidisciplinar), e sobre o sigilo das informações registradas. 

  

Espelho de resposta: 

 

O Prontuário é um documento em que os atendimentos aos pacientes são relatados, de maneira geral, não 

se restringindo à área clínica. Consta no prontuário a identificação do paciente, a anamnese, a hipótese 

diagnóstica, o registro de atividades realizadas, de informações e acontecimentos, de observações feitas 

pelo profissional, participação ou não de familiares, contemplando a evolução do caso a cada atendimento. 

O prontuário é sigiloso, deve ser guardado em local apropriado, porém, pode ser realizado por uma equipe 

multidisciplinar, e neste caso, o psicólogo deverá adequar seu registro ao uso comum, selecionando 

conteúdo relevante ao acesso dos demais profissionais, mas cuidando para não comprometer seu 

atendimento, por falta de ética profissional. Além disso, o conteúdo registrado deve ser compreensível, pois 

o prontuário será utilizado pela equipe e o paciente pode ter acesso a esse documento quando desejar. 

Desta forma, o profissional precisa realizar um prontuário multidisciplinar, com anotações que o paciente 

pode, porventura, ter acesso, e realizar um registro documental, sigiloso, detalhado, ao qual somente ele 

terá acesso.  

 

CARGO: 426 Sanitarista 

 

1) A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os 

preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais 

como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma 

reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e 

fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas 

e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. Cite e explique os itens 

necessários à Estratégia Saúde da Família: 

 

Espelho de resposta: 

 

O candidato deverá citar pelos menos 3 dos itens abaixo e explicá-lo: 

I-Existência de equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família) composta por, no mínimo, médico 

generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro 

generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários 

de saúde, podendo acrescentar a esta composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais 

de saúde bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico 

em saúde bucal; 

II - O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 

750 pessoas por ACSe de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo 

recomendado de pessoas por equipe; 



III - Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média 

recomendada de3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição. Recomenda-se que o 

número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo 

que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe; 

IV - Cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma ESF, exceção feita somente ao 

profissional médico, que poderá atuar em, no máximo, duas ESF e com carga horária total de 40 horas 

semanais; e 

V - Carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe de Saúde 

da Família, à exceção dos profissionais médicos, cuja jornada é descrita no próximo inciso. A jornada de 

40 horas deve observar a necessidade de dedicação mínima de 32 horas da carga horária para atividades 

na equipe de Saúde da Família, podendo, conforme decisão e prévia autorização do gestor, dedicar até 

oito horas do total da carga horária para prestação de serviços na rede de urgência do município ou para 

atividades de especialização em Saúde da Família, residência multiprofissional e/ou de Medicina de Família 

e de Comunidade, bem como atividades de educação permanente e apoio matricial. 

 

2) Quando presente no NASF, o profissional sanitarista pode reforçar as ações de apoio institucional e/ou 

matricial, ainda que não sejam exclusivas dele, tais como: 

 

Espelho de resposta: 

 

O candidato deverá citar e descrever as três ações 

-Análise e intervenção conjunta sobre riscos coletivos e vulnerabilidades; 

- Apoio à discussão de informações e indicadores e saúde (bem como de eventos-sentinela e casos 

traçadores e analisadores); 

-Suporte à organização do processo de trabalho(acolhimento, cuidado continuado/programado, ações 

coletivas, gestão das agendas, articulação com outros pontos de atenção da rede, identificação de 

necessidades de educação permanente, utilização de dispositivos de gestão do cuidado etc.). 

 

CARGO: 427 Terapeuta Ocupacional 

 

1) Explique os termos desinstitucionalização, território e contratualidade, no contexto da reabilitação  

psicossocial. 

 

Espelho de resposta: 

 

Desinstitucionalização se refere à mudança no modelo assistencial prestada às pessoas com transtornos 

mentais, centrada historicamente no hospital, para uma atenção voltada à saúde mental e baseada na 

comunidade. Consiste na redução do número de leitos em hospitais psiquiátricos ao mesmo tempo em que 

amplia o número de serviços substitutivos em saúde mental. Significa também tratar o sujeito em sua 

existência e em relação com suas condições concretas de vida, não administrando apenas fármacos ou 

psicoterapias, mas construindo possibilidades concretas de sociabilidade e subjetividade. Território é a 

designação não apenas de uma área geográfica, mas das pessoas, das instituições, das redes e dos 

cenários nos quais se dão a vida comunitária. Trabalhar no território significa assim resgatar todos os 

saberes e potencialidades dos recursos da comunidade, construindo coletivamente as soluções, a 

multiplicidade de trocas entre as pessoas e os cuidados em saúde. A contratualidade diz respeito ao 



processo de aumentar o poder contratual do indivíduo, ou seja, sua capacidade de efetuar trocas materiais 

e afetivas que possibilitem o exercício pleno da cidadania. 

 

2) Descreva como se caracterizava a utilização da ocupação no “tratamento moral”, movimento precursor  

da terapia ocupacional. 

 

Espelho de resposta: 

 

A ocupação era utilizada no tratamento moral como estratégia para estabelecer a ordem e a disciplina na 

instituição. Os objetivos eram a modificação e correção de hábitos errados e a criação e manutenção de 

hábitos saudáveis de vida, visando à normalização do comportamento desorganizado do doente, utilizando 

para isso atividades de vida diária consideradas normais, jogos e o trabalho. O trabalho foi introduzido com 

a utilização ordenada e controlada do tempo, como um recurso terapêutico que favorecia a aprendizagem 

da ordem e da disciplina, além de ser uma forma de rentabilização econômica da instituição. 

 

CARGO: 428 Veterinário 

 

1) A Leishmaniose, e uma zoonose causada pela Leishmania spp, e apresenta características clinicas 

especificas nos cães que desenvolvem sua forma visceral, cite as principais características clinicas de 

leishmaniose em cães. 

 

Espelho de resposta: 

 

Perda de peso com apetite normal a aumentado, poliuria, polidipsia, debilidade muscular, depressão, 

vômito, diarreia, tosse, epstaxe, espirro e melena, são queixas comuns, esplenomegalia, linfadenopatia, 

doença cutânea, febre, rinite, dermatite, sons pulmonares, icterícia, articulações aumentadas e dolorosas e 

uveite, hiperceratose. 

Outros sinais como: descamação, espessamento, úlceras mucocutâneas e nódulos intradérmicos no 

focinho, no pavilhão auricular, nas orelhas e coxins, podem ou não ocorrer.  

 

2) O esqueleto de um cavalo adulto está dividido em dois grandes grupos, esqueleto axial e esqueleto 

apendicular. Quais osso compõem o esqueleto axial. 

 

Espelho de resposta: 

 

O esqueleto axial, e constituído pelos ossos da cabeça, da coluna vertebral e do tórax. 

Os ossos da cabeça estão divididos em osso do crânio e da face e são eles: frontal, nasal, parietal, 

interparietal, occiptal, esfenoide, etmoide,incisivo, maxilar, mandíbula, vômer, palatino, lacrimal. 

A coluna vertebral esta dividida em regiões: cervical,torácica, lombar, sacral e caudal. 

E tórax, esta composto pelas costelas e pelo esterno. 

 

CARGO: 429 Angiologista 

 

1) Em uma paciente que se enquadre nos critérios de rastreio para trombofilias, quais os exames devem 

ser solicitados para pesquisa de trombofilia adquirida ou hereditária? Se o resultado for positivo para 



trombofilia, qual a conduta durante a gestação caso esta paciente venha a engravidar novamente? 

Após o parto, quanto tempo deverá ser feita a profilaxia para trombose venosa profunda? 

 

Espelho de resposta: 

 

a) Proteína C Funcional; Proteína S Funcional; Antitrombina III; 

    Fator V de Leiden; Fator VIII; Protrombina G20210A; Anticorpo anticardio- 

     lipina IgM e IgG; Anticoagulante lúpico; Anti¬ β2 Glicoproteína1 IgM e IgG; 

  Hemocisteína; Teste de Resistência a Proteína C ativada. 

  b) Uso de Enoxaparina 20 mg/dia ou Heparina convencional 5.000UI  

      12/12hs 

   c) Seis semanas. 

  

2) Cite e explique quais as medidas devem ser tomadas para profilaxia da aterosclerose, em relação à 

intervenção sobre os fatores de risco desta doença. 

 

Espelho de resposta: 

 

a) Controle do tabagismo: através de adesivos ou gomas de nicotina, uso de antide-  presivos, por exemplo 

a brupopiona. 

b) Correção da Hiperlipidemia: medidas dietéticas e uso de drogas hipolipemiantes. 

b.1 Medidas dietéticas: restrição de carboidratos e álcool. Estímulo ao consumo de alimentos ricos em 

ômega 3, frutas e verduras. 

 b.2 Uso de drogas hipolipemiantes: quando as medidas dietéticas não são eficientes. São usadas as 

estatinas ou seus análogos e as vezes os fibratos. Este tratamento deve ser individualizado para cada 

paciente. 

 c) Controle da hipertensão arterial: dietas hipossódicas, diuréticos, betabloqueadores, inibidores da enzima 

conversora de angiotensina, enfim, também a escolha da droga deve ser individualizada para cada 

paciente. 

d) Controle do diabetes: medidas dietéticas, andiabéticos orais e/ou insulina. 

e) Tratamento de doenças associadas: principalmente cardíacas e renais. 

f) Combate à obesidade e ao sedentarismo. 

 

CARGO: 430 Cardiologista 

 

1) FPG, masculino, 58 anos, assintomático, vem para consulta ambulatorial.  

Refere ser hipertenso e ter realizado angioplastia com stent convencional há 1 mês durante quadro de IAM. 

Ex-tabagista. Traz exames laboratoriais recentes: CT: 248, LDL:140, HDL:30, TG:230, GJ:110, Cr: 1,2. Está 

em uso de: AAS 100mg 1x ao dia, Clopidogrel 75mg 1x ao dia, Sinvastatina 20 mg 1x ao dia. Ao exame 

físico: PA: 154/102 mmhg (confirmada), FC 78bpm, sem outras alterações. Estabeleça os diagnósticos, 

assim como a estratificação de risco do paciente, metas terapêuticas e tratamento medicamentoso. 

 

Espelho de resposta: 

 

Paciente com Síndrome metabólica (HAS estágio 2, resistência à insulina e dislipidemia mista). Vale lembrar 



que a GJ deve ser repetida e confirmada com outro método (ex TOTG). Apresenta histórico de doença 

aterosclerótica  e portanto alto risco cardiovascular. As metas terapêuticas são PA<130/80, LDL<70, 

Colesterol não HDL<100 e contole do DM com HbA1C<6%. O paciente é hipertenso e não está em 

tratamento medicamentoso que deve ser iniciado, preferencialmente com betabloqueador e/ou BRA ou 

IECA, pelo benefício em pacientes com SCA. A estatina está em dose baixa, com metas não atingidas, 

podendo ser aumentada ou associada ou trocada por outra estatina mais potente (ex. Rosuvastatina). O 

AAS deve ser mantido por tempo indeterminado e o Clopidogrel por ao menos 1 ano, independente do tipo 

do stent, por tratar-se de SCA. 

 

2) Paciente do sexo masculino, 85 anos, procura o cardiologista por dispnéia progressiva há 4 meses, agora 

aos pequenos esforços. É hipertenso, diabético, DPOC e com creatinina de 2,0 mg/dl. Usa Enalapril, 

Atenolol e Insulina NPH. Realizou Ecocardiografia que mostrou: FE: 33%, válvula aórtica com área de 0,7 

mm² e gradiente VE/Ao de 25 mmHg. Estabeleça o diagnóstico e comente as condutas e exames a serem 

solicitados. 

 

Espelho de resposta: 

 

Paciente com quadro de estenose aórtica com gradiente e fração de ejeção baixa. Deve ser solicitado 

ecocardiografia com estresse farmacológico, para avaliar a real gravidade da valvulopatia. Se durante 

estresse o gradiente aumente e a área valvar se mantenha, estamos diante de uma estenose grave. 

Caso a estenose se confirme grave, é um paciente com risco cirúrgico possivelmente elevado, deve ser 

submetido à coronariografia para avaliar árvore coronária. Deve ser avaliado por Heart Team, sobre a 

possibilidade de implante de TAVI. 

Caso e estenose não se confirme grave, deve ser mantido em tratamento clínico da valvulopatia e 

investigada outras causas para o sintoma, inclusive coronariopatia. 

 

CARGO: 431 Clínico Geral 

 

1) - O diabetes mellitus representa um grupo de doenças metabólicas, com etiologias diversas, 

caracterizado por hiperglicemia, o tratamento adequado é de suma importância e visa diminuir ou retardar 

as complicações causadas pela hiperglicemia. Cite três complicações microvasculares da doença. 

 

Espelho de resposta: 

 

- Retinopatia diabética 

- Nefropatia diabética 

- Neuropatia diabética 

 

2) - A dor torácica é uma emergência médica bastante prevalente, é necessário a investigação da dor e 

suas características para confirmar ou afastar o diagnóstico de síndrome coronariana. Cite 5 fatores de 

risco clássicos da síndrome coronariana aguda: 

 

Espelho de resposta: 

 

- Tabagismo 



- Hipertensão arterial sistêmica. 

- Diabetes mellitus 

- HDL baixo 

- LDL aumentado 

- História familiar (parentes de 1º grau)  positiva para doença cardíaca prematura , homens < 55 anos e 

mulheres < 65 anos 

 - Idade: homem > 45 anos e mulher > 55 anos 

- Sedentarismo 

- Obesidade: IMC > 30kg/m2 

 

CARGO: 432 Dermatologista 

 

1) Novos medicamentos efetivos para o controle da Psoríase vêm sendo desenvolvidos e lançados no 

mercado nos últimos anos, os imunobiológicos, Explique o mecanismo de ação destes medicamentos na 

psoríase. 

 

Espelho de resposta: 

 

São proteínas recombinantes, criadas por engenharia genética, que podem ser: anticorpos monoclonais ou 

proteínas de fusão. Eles bloqueiam, neutralizam ou antagonizam alvos específicos do processo 

inflamatório. Os anticorpos monoclonais se ligam tanto ao TNF-α (fator de necrose tumoral alfa) circulante, 

quanto ao transmembrana (adalimumabe e infliximabe) ou à subunidade p40 da IL12/IL23 (ustequinumabe). 

As proteínas de fusão bloqueiam as citocinas como o TNF solúvel (etanercepte). Tanto os anticorpos 

monoclonais como as proteínas de fusão bloqueiam a emissão dos sinais necessários para a propagação 

da resposta imune.  

 

2) Explique a diferença entre um quadro de recidiva e reação reversa em um paciente com diagnóstico de 

Hanseníase.  

 

Espelho de resposta: 

 

Em um paciente com hanseníase a reação reversa manifesta-se geralmente durante a quimioterapia ou 

dentro de seis meses após completado o tratamento, possui aparecimento súbito e inesperado, podendo 

ser acompanhado de febre e mal-estar, algumas ou todas as lesões antigas se tornam eritematosas, 

brilhantes e infiltradas, várias lesões novas surgem. Na reação as lesões podem ulcerar e respondem muito 

bem ao uso de corticoides e muitos nervos podem estar envolvidos de forma rápida. Já na recidiva ocorre 

normalmente muito depois do término da quimioterapia, em geral depois de um intervalo de um ano, com 

aparecimento lento e insidioso, sem serem acompanhadas de febre ou mal-estar, há poucas lesões novas 

e as antigas podem apresentam eritema nas bordas, raramente as lesões ulceram, o envolvimento neural 

pode ser apenas de um nervo e o envolvimento motor é lento, já a resposta aos corticoides é pouco 

pronunciada. 

 

CARGO: 433 Endocrinologista 

 



1) Em paciente de 75 anos com níveis elevados de colesterol, apesar do uso de estatinas e TSH 

persistentemente entre 7 e 8, mas com T4 livre normal; o uso de levotiroxina está recomendado? 

 

Espelho de resposta: 

Não, pois o efeito hipolipemiante da levotiroxina só e comprovado em níveis sericos de TSH>10 mU/L e em 

idosos o uso da levotiroxina não mostrou reduzir mortalidade ou risco cardio-vascular, nos casos de 

hipotireoidismo subclinico. 

 

2) Paciente do sexo masculino de 42 anos, IMC=38, com diabetes mellitus tipo 2 recém diagnosticado 

(GJ=169 e Hemoglobina A1c=8,1%), HAS leve e bem controlada, dislipidemia leve e histórico familiar de 

doença cardio-vascular. 

Atualmente em uso de losartana 50 mg 1x/dia.  

Qual esquema terapêutico seria mais adequado e porquê?  

 

Espelho de resposta: 

 

Primeiramente enfatizar necessidade de mudança de estilo de vida, com dieta hipocalórica para diabético, 

além de atividade física 5 a 7 x/semana, visando perda de peso, diminuição da resistência insulina e melhora 

do condicionamento cardio-pulmonar. Visto ser paciente virgem de tratamento poderia-se optar por 

esquema terapêutico com 1, 2 ou até 3 drogas para tratamento do diabetes, visando melhora rápida com 

menor repercussão na memória metabólica, preferencialmente por medicamentos com ação na resistência 

insulínica e perda de peso como a metformina, glitazonas, análogos do GLP-1 (que também tem ação sobre 

o perfil lipídico e HAS), AAS – ácido acetil salicílico para prevenção primaria de eventos cardiovasculares. 

Numa segunda ocasião avaliar se houve melhora da dislipidemia e do perfil glicêmico, além de investigação 

de alterações do ácido úrico, esteatose hepática, hiperferrinemia e hipogonadismo funcional, comum neste 

perfil de paciente. 

Caso necessário fazer ajuste de dose das medicações e associação de uma estatina para melhora da 

dislipidemia e alguma droga para perda de peso como por exemplo o orlistate. 

 

CARGO: 434 Gastroenterologista 

 

1) Em relação à Ascite, dê sua definição, as causas mais comuns, as características do quadro clínico e o 

tratamento. Cite, também os tipos mais encontrados e as características laboratoriais da análise desse 

tipo.   

  

A Ascite é aumento significativo do liquido peritoneal. Suas causas mais comuns são: cirrose, 

carcinomatose abdominal, hepatite crônica, insuficiência cardíaca, infecção peritoneal. Seu quadro clínico 

caracteriza-se por aumento do volume abdominal, dispneia, retenção de líquido e sais e o tratamento 

indicado é a diminuição de ingestão de líquidos, diuréticos, reposição proteica e punção seletiva do líquido 

peritonial. Os tipos mais comuns encontrados são exsudatos e transudatos e as características laboratoriais 

da análise desse tipo são, dosagem de proteínas, em média 25 a 30 g/dl. 

 

2) Em relação ao diabetes Melittus, cite os fatores de risco e predisponentes, os métodos diagnósticos e os 

medicamentos usados no tratamento.  

 



Os fatores de riscos da diabetes Melittus são: obesidade, sedentarismo, alcoolismo, hipertensão arterial 

não controlada, e os predisponentes são: história familiar, alimentação, idade. O método para diagnóstico 

da diabetes Melittus é a dosagem laboratorial e os medicamentos usados no tratamento são: metformina, 

glibenclamida, glimepirida e insulina. 

 

CARGO: 435 Geriatria 

 

01) A Síndrome de fragilidade é resultante da complexa interação de fatores clínicos. Assim, cite 3 critérios 

de fragilidade estabelecidos por Fried et al e descreva 1 (uma) abordagem terapêutica utilizada para a 

reabilitação de pacientes frágeis:  

Espelho de resposta: 

 

- O candidato deve citar 3 dos 5 critérios de fragilidade: (1) redução da força de preensão palmar; (2) 

redução da velocidade de marcha; (3) perda de peso não intencional; (4) sensação de exaustão; (5) baixa 

atividade física. 

- Abordagens terapêuticas (o candidato deve ser capaz de citar uma delas): (1) promoção de atividade física 

(exercícios aeróbicos e resistidos); (2) suplementação alimentar; (3) suplementação hormonal de 

testosterona em idosos com deficiência deste hormônio 

 

02) Sr. José Augusto, 79 anos, encontra-se hospitalizado devido a infecção urinária associada a 

desidratação. É portador de diabetes mellitus não-insulinodependente, hiperlipidemia mista e demência de 

Alzheimer em uso de metformina 500mg XR 2 comprimidos após o jantar, atorvastatina 20mg à noite, 

donepezil 10mg após o almoço e clonazepam 2 mg 30 minutos antes de se deitar. Encontra-se contido no 

leito devido à quadro de estado confusional associada a flutuação do nível de consciência, agressividade e 

alucinações de início súbito. Em relação ao caso exposto, cite 02 causas de delirium presentes na história 

clínica e descreva 1 abordagem terapêutica farmacológica e 1 não farmacológica para correção do quadro: 

 

Espelho de resposta: 

 

O candidato deve citar ao menos 2 causas de delirium presentes no texto: (1) hospitalização; (2) infecção 

do trato urinária; (3) desidratação; (4) clonazepam (sedativo); (5) contenção física no leito. 

- Abordagens terapêuticas (o candidato deve ser capaz de citar 2 delas): (1)  Tratamento sintomático não 

farmacológico (suporte psicossocial, informações ao paciente à respeito de orientação espacial e/ou 

temporal, informações de suas condições de saúde ou procedimentos futuros, correção de déficits 

sensoriais (óculos, prótese auditiva, por exemplo),  evitar contenção no leito); (2) Tratamento sintomático 

farmacológico (corrigir a causa básica através do tratamento da infecção urinária, terapêutica de suporte 

com hidratação, prescrição de neuroléptico/antipsicótico (haloperidol, risperidona, quetiapina ou 

olanzapina), prescrição de trazodona). 

 

CARGO: 436 Ginecologista /Colposcopista 

 

1) Descreva as principais indicações da curetagem endocervical. 

 

Espelho de resposta: 

 



Para as pacientes não grávidas a curetagem endocervical é empregada para avaliar o tecido no interior do 

canal cervical, não visualizado pela colposcopia. Normalmente é indicada quando a colposcopia é 

insatisfatória (comum em mulheres na pós-menopausa), quando a citologia de células glandulares atípicas 

é avaliada, e quando o tratamento ablativo é planejado.  

 

2) Nas modalidades de tratamento excisional por conização a frio e excisão eletrocirúrgica com alça, 

descreve vantagens e desvantagens de cada método. 

 

Espelho de resposta: 

 

Alça térmica: vantagens pela facilidade do procedimento, equipamento de baixo custo, a amostra pode ser 

encaminhada para avalição histopatológica. Como desvantagens pode-se citar que o dano térmico pode 

obscurecer a condição da margem da amostra. Na conização a frio tem-se a vantagem de a amostra de 

tecido para avaliação não tem comprometimento da margem. Como desvantagem do método há um 

potencial de hemorragia, desconforto pós-operatório e maior risco de desfechos reprodutivos adversos.  

 

437 Intervencionista – SAMU 

 

1) Descreva passo a passo a intubação de sequência rápida com succinilcolina de um paciente de 

aproximadamente 80kg. Descrever doses, formas de Administração e materiais solicitados para o 

procedimento. Não é necessário Descrever a técnica de IOT. 

 

Espelho de resposta: 

 

 Esse procedimento envolve 7 etapas.  

 

1) Preparação: paciente monitorizado.  Verificar condições da sala, aspirador, carrinho, laringoscópio 

funcionando, lâmina curva n 3, tubo número 8,5 ,ambu e drogas a serem usadas.  2) Pré-oxigenação: com 

O2 a 100% sem realização de ventilação para esta belecer reserva de o2. 3) Pré-tratamento: droga para 

diminuir efeito indesejável da laringoscopia. Fentanil 5ml. 4) Paralisia com indução: infundir em bolus e de 

forma rápida, sendo primeiro o hipnótico e depois o bloqueador neuromuscular. Etomidato 12ml, propofol 

17ml ou midazolam 5mL. Succicinilcolina 12mL. 5) Posicionamento: rapidamente após esta última etapa 

colocar coxim occipital e hiperextensão da cabeça. Manobra de Sellick. 6) Colocação do tubo: testar 

relaxamento muscular, proceder a laringoscopia e inserir tubo. Checar posição com manobras clínicas e 

propedêuticas. 7) Pósitubaçao: Fixação do tubo. Colocar em ventilação mecânica. Rx tórax . Avaliar 

complicações do procedimento 

. 

 

 

2) Sebastião, 40 anos, morador da zona rural de uma cidade de médio porte. É hipertenso, diz também ter 

com coração inchado, não é tabagista nem etilista. Há anos não vai a sua UBS para renovar as receitas, 

pois a medicação é barata e compra direto na Farmácia. Já há alguns dias apresenta queixa de mal estar, 

palpitações esporádicas, fraqueza. Enfim resolveu procurar o médico de sua cidade, e levou suas 

medicações: Losartana 50mg 2x/dia, enalapril 10mg 1x/dia, anlodipino 5mg 1x/d, aas 100mg 1x/d 

espirinolactona 50mg 1x ao dia, amiodarona 150mg em dias alternados, omeprazol 20mg cedo. Confessou 



não fazer uso correto da medicação. No atendimento inicial Foram colhidos alguns exames e feito ECG, 

que mostrou grave distúrbio eletrolítico.  

Qual o distúrbio? Qual a provável causa? Quais as medidas que podem ser feitas Para o a correção do 

distúrbio e estabilização do quadro, não é necessário descrever doses. (Considerar possibilidades de 

ambiente ideal). 

 

 

Espelho de resposta: 

 

Distúrbio é hipercalemia, de provável causa medicamentosa. 

Formas de tratamento da hipercalemia: 

1) Furosemida EV 

2) Resina de troca intestinal VO 

3) Inalaçao com beta agonista fenoterol ou salbutamol 

4) Soluçao polarizante com glicose e insulina EV 

5) Bicarbonato de sódio EV 

6) Hemodiálise 

7) Gluconato de cálcio, não diminui o K, mas estabiliza a membrana miocárdica. 

 

CARGO: 438 Mastologista 

 

1 ) A biópsia do linfonodo sentinela é na mastologia moderna uma técnica que ofereceu menor morbidade 

ao tratamento do câncer de mama, porem apresenta ainda algumas contra indicações. Quando está contra 

indicada a aplicação de biópsia de linfonodo sentinela pelo uso de corante vital (azul patente) no tratamento 

de um carcinoma invasor de mama 

 

Espelho de resposta: 

 

São contra indicações da técnica sugerida 

- Presença de linfadenomegalia suspeita ao exame clínico 

- Carcinoma inflamatório de mama 

- Gestante (carcimoma de mama e gestação)  

 

2 ) Gestante de 34 anos, mamas de grande volume  com idade gestacional de 18 semanas procura 

atendimento especializado no mastologista devido a nódulo palpável de mama esquerda de 2 centímetros 

já submetido a biópsia por agulha grossa (carcinoma mamário invasivo sem outra especificação G3, 

Luminal B), sem linfonodos axilares palpáveis. Exames de rastreamento definiram o tumor como lesão única 

sem metástases. Qual sua conduta na condução da patologia mamária e na orientação obstétrica 

 

Espelho de resposta: 

 

Cirurgia conservadora da mama, biópsia de linfonodo sentinela com uso de tecnécio marcado, 

quimioterapia adjuvante e parto ao termo 

 

CARGO: 439 Neurologista 



 

1) A maioria dos pacientes com vertigem posicional benigna pode ser curada a beira do leito por meio de 

uma simples manobra de reposicionamento de partículas. Uma das mais conceituadas e conhecidas é a 

manobra de Epley. Descreva a manobra para tratar uma vertigem posicional benigna do lado direito. 

 

Espelho de resposta: 

 

Sente o paciente ereto com as pernas estendidas. Vire a cabeça dele 45 graus na direção do ouvido direito. 

Mantenha a cabeça virada para o lado e deite-o, e mantenha a cabeça do paciente pendente para o lado 

direito. Permaneça assim por 30 a 60 segundos 

Vire a cabeça do paciente para o lado oposto, ainda deitado com a cabeça pendente. Permaneça na posição 

por 30 segundos.  

Vire-o de lado para que o corpo e cabeça fiquem na mesma direção. Role-o um pouco para frente sobre o 

ombro esquerdo com o nariz apontado para baixo. Permaneça nesta posição por 30 a 60 segundos. 

Retorne-o a posição sentada com a cabeça virada para a esquerda com o queixo em 45 graus mantendo a 

cabeça reta. Permaneça nessa posição por 60 segundos. 

 

2) Diferencie a cefaleia do tipo migranea (enxaqueca) da cefaleia em salvas, em adultos, considerando 

diferença de gênero, número de crises por dia, duração. Descreva também os sinais e sintomas associados 

de ambas. (Segundo Samuels e Hopper, 2010). 

 

Espelho de resposta: 

 

A migranea ocorre em média em 3 mulheres para 1 homem. A cefaleia em salvas ocorre em média em 14 

homens para 1 mulher.   Na cefaleia em salvas a frequência diária é maior que na migranea. Na migranea 

a duração é de 4 a 72 horas, na cefaleia em salvas é de 30 minutos a 120 minutos. 

Os sinais e sintomas associados são: Migranea: náusea, vomito, fotofobia, fonofobia. 

Cefaleia em Salvas: lacrimejamento e olho vermelho, congestão e coriza nasal, sudorese frontal  ipsolateral 

reduzida. 

 

CARGO: 440 Ortopedista/Traumatologista 

 

1) Sobre o Osteossarcoma responda os Seguintes Itens: 

A) Características Clínicas 

B) Localização mais Comum 

C) Faixa Etária Acometida 

D) Características Radiológicas 

 

Espelho de resposta: 

 

A) Osteossarcoma é o tumor ósseo maligno mais comum do osso com sintomas inespecíficos, podendo 

ocorrer aumento da temperatura local, dor e tumor palpável e visível. 

B) Região Metafisária de Ossos Longos mais comum na Distal do Fêmur. 

C) Adolescentes e Adultos entre 10 aos 30 anos. 

D) Lesão Lítica e Blástica destrutiva com bordos irregulares, destruição cortical e invasão óssea e de partes 



moles, Reação Periosteal como Triângulo de Codman e Raios de Sol. 

 

2) Cite 3 implantes ortopédico para o Tratamento Cirúrgico para as Fraturas do Rádio Distal e suas 

Vantagens e Desvantagens 

 

Espelho de resposta: 

 

1) Fios de Kirscher – Vantagens: baixo custo, baixo tempo cirúrgico, minimamente invasiva, removível. 

Desvantagens: baixa estabilidade, necessita de imobilização adicional, limitação em osso osteoporótico, 

possibilidade lesão nervos sensitivos e tendões na introdução. 2) Placa em T 3,5mm – Vantagens: baixo 

custo, suporte para fragmentos ósseos, mais estável, mobilidade precoce dependendo do tipo de fratura. 

Desvantagens: possibilidade de ruptura de tendão, parafuso 3,5m pode ser grande em fragmentos 

articulares pequenos, necessidade de bom estoque ósseo. 3) Fixador externo. Vantagens: Redução por 

ligamentotaxia, preservação de partes moles, facilidade de cuidado de lesões de pele. Desvantagens: 

rigidez articular, síndrome dolorosa regional complexa. 4) Placas Bloqueadas Volar. Vantagens: 

possibilidade de mobilidade precoce, fixação de fragmentos articulares, ângulo fixo, indicada para ossos 

osteoporóticos. Desvantagens: alto custo, possibilidade de ruptura tendinosa tardia.  

 

CARGO: 441 Otorrino 

 

1)      As rinossinusites são queixas comuns nos consultórios de otorrinolaringologia e, quando não tratadas 

ou medicadas de forma incorreta podem levar a complicações graves nos pacientes. Dentre as 

complicações das rinossinusites destacamos as complicações orbitárias.  As complicações orbitárias das 

rinossinusites devem ser tratadas rapidamente e com muito critério. Baseado no que foi dito acima, 

descreva quais são as complicações orbitárias das rinossinusites. 

 

Espelho de resposta: 

 

As complicações da rinossinusites podem acometer várias áreas da região ocular. 

As infecções palpebrais (também conhecidas como pré septais) acometem as pálpebras e podem ser do 

tipo celulite ou abscesso palpebral. 

As infecções pós septais podem ser divididas entre subperiosteal  e intraconal. 

As infecções pós septais subperiosteais são do tipo abscesso ou celulite subperiosteal. 

As infecções pós septais intraconais podem ser do tipo celulite ou abscesso intraconal e trombose do seio 

cavernoso. 

 

2)      As rinossinusites acometem tanto adulto quanto crianças. Em relação ao quadro clínico, descreva os 

principais aspectos das rinossinusites em crianças. 

  

Espelho de resposta: 

 

As rinossinusites nas crianças têm relação com a imaturidade do sistema imunológico, apresentam alguns 

fatores de risco como hipertrofia de adenóide, adenoidites, rinite alérgica, frequência em creches. 

Apresentam relação com o desenvolvimento dos seios da face em relação à idade da criança. Cursam com 

rinorréia purulenta ou não, tosse diurna com piora noturna, halitose, febre, sinal da gota posterior e 



obstrução nasal. Pode ou não haver necessidade de uso de antibióticos, dependendo no agente etiológico. 

 

 

CARGO: 442 Psiquiatria Adulto 

 

1) Fernando, 48 anos, masculino, concluiu o ensino médio e superior sem jamais ter desenvolvido um 

relacionamento Interpessoal significativo, exceto por um namoro que durou apenas 3 meses. Ele é muito 

crítico com as pessoas, acha-as pouco confiáveis e invasivas e nutre vago rancor pelas minorias religiosas, 

que ele acredita que conspiram Em nível cósmico contra pessoas de “bem” como ele, impedindo-0 de 

alcançar seus objetivos na vida, embora ele Mesmo não consiga defini-los especificamente. 

1. Qual o diagnóstico? 

2. Quais os sintomas que justificam o diagnóstico? 

 

 

Espelho de resposta: 

 

O DSM-IV-TR divide os transtornos de personalidade em três grupos ( ou clusters, em inglês). O GRUPO 

A  reúne  os Transtornos da Personalidade Paranóide, Esquizóide e Esquizotípica. 

Transtorno de Personalidade Paranoide – é caracterizado por extrema suspeita em relação a terceiros.   

Revisões recentes do diagnóstico sugerem uma estrutura bidimensional com dois componentes principais:  

desconfiança e hostilidade. Esse caráter combativo suscita reações semelhantes em terceiros que, por sua 

vez, confirmam as pressuposições do paciente sobre um contexto inamistoso. Os indivíduos se envolvem, 

com frequência, em disputas informais ou legais pautadas em fantasias de poder e alimentam estereótipos 

negativos a respeito de minorias e grupos específicos. A prevalência do Transtorno de Personalidade 

Paranoide varia entre 0,5 e 2,5% da população geral e entre 2 e 10% em pacientes psiquiátricos, sendo 

mais comum entre homens.  

 

2) Paciente feminina, 24 anos, desempregada, admitida em serviços de emergência de hospital 

universitário, após Tentativa de suicídio, com ingestão de grande quantidade de medicamentos e álcool. 

Após estabilização clínica e melhora do nível de consciência, conta que o fez de forma impulsiva, logo após 

término de relacionamento amoroso. Relata também que se acha feia, “odeia” suas formas corporais e que 

há 3 anos vem tentando perder peso, mas que, depois de 1 dia ingerindo apenas líquidos, perde o controle 

e acaba comendo ” tudo o que tem na geladeira de uma vez”. Relata que apresente esses episódios pelo 

menos 3 vezes por semana e, logo após sua ocorrência, provoca vômitos e produz lesões em seus punhos 

com estilete. Refere que há 5 meses iniciou também O uso de laxantes e diuréticos, com o intuito de perder 

peso (peso atual: 64 quilos, altura 1,63 m). Relata intensa Angústia e sensação de vazio de longa data e 

diz que recorre a vômitos e demais métodos purgativos também com a função de se punir e amenizar a 

“dor psicológica” com o desconforto físico. 

1. Qual o diagnóstico? 

2. Quais sintomas justificam o diagnóstico? 

 

 

Espelho de resposta: 

 

A BULIMIA NERVOSA caracteriza-se pela compulsão alimentar, ou seja, ingestão de grande quantidade de  



alimentos em um curto período com a sensação de perda de controle e compensações inadequadas para 

o controle de peso, com vômitos autoinduzidos, dietas compensatórias, uso de medicamentos (laxantes, 

diuréticos, inibidores de apetite) e exercícios físicos exagerados. Observa-se excessiva preocupação com 

o peso e a forma corporal, que invariavelmente afeta sentimentos e atitudes do paciente. 

De acordo com o DSM_IV, há dois tipos de BULIMIA NERVOSA;  o  PURGATIVO, no qual o paciente usa 

como métodos compensatórios laxantes, enemas, diuréticos e vômitos autoinduzidos (80 a 90% dos casos); 

e o NÃO PURGATIVO (ou restritivo), no qual o paciente apresenta outros comportamentos compensatórios, 

como jejum ou excesso de exercícios, mas não apresenta os métodos purgativos citados.  

 

 

CARGO: 444 Reumatologista 

 

1) Mulher de 62 anos, pós-menopausada há 10 anos e sem histórico de outras patologias comparece 

em consulta de rotina com densitometria óssea solicitada pelo seu médico: 

T-scores: coluna: -2,7/ colo fêmur: -3,0/ fêmur total: -2,9 

Cite o diagnóstico e relate as orientações clínicas não-farmacológicas e farmacológicas. 

 

Espelho de resposta: 

 

Diagnóstico = osteoporose.  

Orientações não farmacológicas: educação (doença que não causa dor), prevenção de quedas, cálcio,  

abandono do tabagismo, exposição solar adequada para produção de vitamina D, ingesta adequada de 

tratamento de causas secundárias. 

Orientações farmacológicas: cálcio, vitamina D, droga específica (bifosfonado, ranelato de estrôncio,  

raloxifeno ou denosumabe). 

 

 

2) Descreva os critérios de Jones para o diagnóstico de febre reumática, expondo os critérios maiores, 

critérios menores e critério obrigatório. 

 

Espelho de resposta: 

 

Critérios maiores: 1. Cardite, 2. Artrite, 3. Nódulo subcutâneo, 4. Eritema marginado, 5. Coréia de  

Sydenham.  

Critérios menores: 1. Artralgia, 2. Febre, 3. Prolongamento do intervalo PR no ECG, 4. Elevação dos  

reagentes de fase aguda ( VHS e/ou PCR) 

Critério obrigatório: Evidência de infecção prévia pelo estreptococo 

São necessários 2 critérios maiores OU 1 critério maior + 2 critérios menores. 

 

CARGO: 445 Urologista 

 

1) Paciente de 29 anos iniciou 10 dias após relação sexual sem proteção com pequena pápula vermelha 

no pênis que rapidamente evoluiu para úlcera indolor com 1,7cm, base limpa, vermelha e brilhante e bordos 

levantados e. enrijecidos no corpo peniano. Os nódulos inguinais bilaterais são móveis, firmes e indolores. 

Qual a investigação clínico laboratorial e o tratamento? 



 

Espelho de resposta: 

 

O principal diagnóstico é sífilis (lues), os diagnósticos diferenciais: cancroide (cancro mole), herpes, 

linfogranuloma venéreo (donovanose), úlceras secundárias ao citomegalovírus e Epstein-Barr, Doença de 

Behcet, úlceras por doença de Crohn, trauma e pioderma gangrenoso. 

O diagnóstico é clínico e confirmado pelos exames laboratoriais: pesquisa de Treponema em campo escuro, 

e pelos exames laboratoriais: VDRL ou RPR positivos, confirmado por FTA-ABS. Caso venham negativos 

repetir em 1 semana ou biopsiar.  

Considerando que este é um caso de sífilis primária o tratamento é a penicilina benzatina 2.4 milhões em 

dose única, repetindo caso o paciente seja imunossuprimido. No caso de alergia pode usar doxiciclina 100 

mg 2x/dia por 14dia. O seguimento é feito pela titulação de RPR ou VDRL até que esteja negativa ou 

apresente redução progressiva. Atlas de Dermatologia Genital, Lynch e Edwards, 2ª edição, 2012. 

 

 

2) Paciente 56 anos, melanodérmico, com histórico familiar de câncer de próstata, procurou o urologista 

para 1ª consulta de rotina. Nega sintomas urinários ou dor pélvica. Ao exame digital retal observou-se 

próstata pétrea e fixa. O PSA solicitado veio de 53 ng/ml. Foi indicado uma biópsia, que veio positiva para 

Adenocarcinoma de próstata Gleason 9(4+5), com 12/18 fragmentos positivos, presença de infiltração 

perineural extensa e focos de prostatite crônica agudizada. De que maneira podemos completar a 

investigação e quais os tratamentos indicados baseados nos achados acima indicados? 

 

Espelho de resposta: 

 

O estadiamento é realizado através: de tomografia pélvica ou ressonância magnética para avaliar extensão 

extra prostática e presença de linfonodos e através da cintilografia óssea de corpo total. 

A evolução desfavorável é mais prevalente em indivíduos de raça negra que tem tumores mais agressivos 

ao diagnóstico, somado ao valor de PSA alto (>10 ng/ml), mais de 50% de fragmentos positivos na biópsia, 

histologia da biópsia com Gleason > 7 e infiltração perineural. 

Não se indica neste caso a vigilância ativa, nem braquiterapia. Porém de acordo com o estadiamento, pode-

se propor: cirurgia radical, radioterapia e hormonioterapia, associadas ou não entre si. A Orquiectomia para 

controle hormonal seria um dos métodos de controle. 

As metástases são mais frequentes para os linfonodos peri prostáticos (obturatórios) e para os ossos do 

quadril, fêmur e coluna tóraco-lombar. 

 

 

4. SUB-GRUPO OCUPACIONAL ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

CARGO: 446 Analista em Saúde – especialidade Cirurgião Dentista Exclusivo ESF 

 

1)  Desde meados da década de 1950 o genograma tem sido utilizado. O genograma é um retrato gráfico 

da história e do padrão familiar que identificam a estrutura básica, o funcionamento e os relacionamentos 

da família. Em relação ao genograma, responda:  

a) Destaque a importância deste instrumento. 

b) Cite o significado dos seguintes símbolos:  



b1)   

 

b2)   

 

Espelho de resposta: 

 

 a) No genograma são registrados dados de importância para os indivíduos, como doenças, mortes, 

acidentes, cirurgias e internações. O genograma permite a leitura rápida e abrangente da organização 

familiar em uma única folha de papel, facilitando a percepção da situação psicossocial pelos profissionais 

de saúde.  

 b1) homem 

 b2) gravidez 

 

2)  Indiscutivelmente o flúor é um importante instrumento no combate à cárie. Na Estratégia Saúde da 

Família o controle da cárie em crianças pequenas pode ser realizado com a utilização do cariostático – um 

fluoreto combinado à prata. Sobre cariostáticos, responda as questões abaixo. 

a) Cite a função do flúor e da prata contidos no cariostático. 

b) Descreva a técnica para a aplicação do cariostático. 

 

Espelho de resposta: 

 

a) A função do flúor é atuar na remineralização dos tecidos duros dentários e a função da prata é agir como 

antimicrobiano. 

b) Para a aplicação do cariostático deve ser realizada uma profilaxia prévia, seguida do isolamento relativo 

com roletes de algodão ou gaze, proteção da mucosa com vaselina e aplicação do cariostático pelo tempo 

recomendado pelo fabricante. 

 

CARGO: 447 Analista em Saúde – especialidade Enfermeiro Exclusivo ESF 

 

1) A gestante de baixo risco, acompanhada pelas Equipes de Saúde das Unidades Básicas, deve, após a  

36° semana de gestação, realizar consulta de pré-natal semanalmente. Por qual motivo existe uma maior 

frequência de consultas neste período? 

 

Espelho de resposta 

 

Não existe alta do pré-natal antes do parto. A maior frequência de visitas no final da gestação visa a 

avaliação do risco peri-natal e das intercorrências clínicas-obstétricas mais comuns nesse trimestre.  

Durante as consultas é necessário avaliar o risco de pré-eclampsia e eclampsia, diabetes estacional, 

verificação da presença de edemas e dos exames laboratoriais do último trimestre. É preciso atentar 

também para o descolamento prematuro de placenta, placenta prévia e amniorrexe prematura. O feto 

também precisa ser avaliado em relação aos BCF e movimentação fetal além da observação dos sinais de 

alerta como sangramentos e perda de líquidos. 

 

2) Por que o Tratamento Diretamente Observado (TDO) da Tuberculose, aquele no qual o profissional de 



saúde capacitado passa a observar a tomada da medicação do paciente desde o início até o final do 

tratamento, é importante? 

 

Espelho de resposta 

 

A Estratégia de Tratamento Diretamente Observado (TDO) visa o fortalecimento da adesão do paciente ao 

tratamento e a prevenção do aparecimento de cepas de bactérias resistentes ao medicamento, reduzindo 

os casos de abandono e aumentando a probabilidade de cura. OTDO consiste na tomada diária da 

medicação sob supervisão do profissional de saúde. No entanto se para o doente a opção de três vezes 

por semana for necessária, deve ser exaustivamente explicado sobre a necessidade da tomada diária da 

medicação, incluindo os dias em que o tratamento não será observado. Para que a decisão de que o 

tratamento foi supervisionado, convenciona-se que, no mínimo, 24 tomadas da medicação tenham sido 

diretamente observadas na fase de ataque e 48 doses na fase de manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO: 448 Analista em Saúde – especialidade Educador Físico Exclusivo ESF 

 

1) Para que haja movimento é necessário que os músculos se contraiam. A contração muscular é um 

processo que envolve várias proteínas celulares e sistemas de produção de energia. O resultado deste 

processo é o deslizamento dos filamentos de actina sobre os de miosina, fazendo com que o músculo 

encurte e, consequentemente, desenvolva tensão. Diante desta afirmação, descreva e explique os tipos de 

contração muscular. 

 

Espelho de resposta 

 

Existem dois tipos de contração muscular (dinâmica ou isotônica e estática ou isométrica). Quando se 

realiza algum tipo de movimento articular a contração muscular é considerada dinâmica e quando não há 

movimento nem alteração no comprimento do músculo, chamamos de contração estática. 1. A contração 

dinâmica, também chamada de isotônica se subdivide em: Contração concêntrica (músculos agonistas), 

em que o músculo se encurta ocorrendo movimento articular quando a tensão aumenta e, Contração 

excêntrica (músculos antagonistas), quando a resistência externa supera a força muscular, ocorrendo 

movimento articular. 2. A contração estática, também conhecida como isométrica ocorre sem mobilidade 

articular, quando o músculo gera força tentando encurtar-se mas não consegue superar a resistência 

externa.  

  

2) Estudos tem demonstrado que o exercício físico, praticado regularmente, promove importantes 

benefícios para os pacientes com diabetes. O principal benefício está associado a uma melhora na 

sensibilidade das células a ação da insulina, proporcionando desta forma um melhor controle glicêmico. 

Entretanto, existem alguns riscos, principalmente em relação aos pés, para o diabético que pratica atividade 

física. Sendo assim, descreva os cuidados que um paciente diabético deve ter com os pés caso ele pretenda 

praticar exercício.  



 

 

Espelho de resposta 

 

O paciente diabético que pratica atividade física precisa de cuidados especiais em relação aos pés, pois 

esta patologia geralmente desencadeia resistência vascular periférica, o que dificulta a circulação chegar 

nas extremidades. Diante disso, existe um risco aumentado do paciente diabético sofrer amputações dos 

membros inferiores. Portanto, em relação a atividade física, para que não haja complicações o paciente 

com diabetes deve: Examinar o pé diariamente, de preferência com auxílio de um espelho ou de uma outra 

pessoa; Não fumar, pois o tabagismo potencializa a dificuldade de cicatrização e circulação periférica; 

Comunicar o médico se estiver com algum tipo de ferida, calo, rachadura; Utilizar sempre meias limpas e 

de preferência de algodão; Não utilizar calçado apertado; Lavar bem os pés com água e sabão; Manter os 

pés hidratado; Aproximadamente, a cada uma hora de atividade física, retirar o calçado e ficar com os pés 

para cima por dez a quinze minutos para facilitar o retorno venoso.  

 

CARGO: 449 Analista em Saúde – especialidade de Assistente Social Exclusivo ESF 

 

1) Os critérios mais usuais em avaliação são os relacionados com a eficiência, a eficácia e a efetividade da 

ação. Conceitue estes critérios.  

 

Espelho de resposta 

 

A avaliação da eficiência incide diretamente sobre a ação desenvolvida. Tem por objetivo reestruturar a 

ação para obter, ao menor custo e ao menor esforço, melhores resultados. 

A eficácia é analisada a partir do estudo da adequação da ação para o alcance dos objetivos e das metas 

previstos no planejamento e do grau em que os mesmos foram alcançados. 

A avaliação da efetividade diz respeito, mais propriamente, ao estudo do impacto do planejado sobre a 

situação, à adequação dos objetivos definidos para o atendimento da problemática objeto da intervenção. 

 

2) A planificação, no processo de planejamento, é realizada no momento em que, após a tomada de um 

conjunto de decisões, definidas em face de uma realidade determinada, inicia-se o trabalho de 

sistematização das atividades e dos procedimentos necessários para o alcance dos resultados previstos. 

Essas decisões são explicitadas, sistematizadas, interpretadas e detalhadas em documentos que 

representam graus decrescentes de níveis de decisão: planos, programas e projetos. Conceitue um destes 

documentos. 

 

Espelho de resposta 

 

 O plano delineia as decisões de caráter geral do sistema, suas grandes linhas políticas, suas estratégias, 

suas diretrizes e precisa responsabilidades.  O programa é o documento que detalha, por setor, a políticas, 

diretrizes, metas e medidas instrumentais. È a setorização do plano. É, basicamente, um desdobramento 

do plano. O projeto é o documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de um 

conjunto de ações. È a unidade elementar do processo sistemático de racionalização de decisões. 

 

CARGO: 450 Analista em Saúde – especialidade Fisioterapeuta Exclusivo ESF 



 

1) Paciente M. K., sexo masculino, 48 anos, encaminhado para clínica de fisioterapia para tratamento de 

bronquiectasia. Paciente relata que foi diagnosticado há 15 anos com a doença, onde a mesma 

desenvolveu-se após trabalhar por longo período em uma algodoeira. Também relatou que nos últimos 

cinco anos apresentou quatro crises de pneumonias e internações recorrentes. Ao exame clínico 

fisioterapêutico foi detectado submacicez difusa à percussão e expansibilidade de tórax diminuída 

simetricamente. Fisioterapeuta também realizou a ausculta pulmonar do indivíduo, onde encontrava-se com 

murmúrio vesicular diminuído simetricamente, com roncos difusos. Ao ser submetido à exame de 

espirometria foi detectado um Distúrbio Ventilatório Obstrutivo Moderado. Tendo como base o caso clínico 

citado, cite 3(três) objetivos e 5 (cinco) condutas fisioterapêuticos para este paciente. 

 

Espelho de resposta 

 

Objetivos: Melhorar qualidade de vida do paciente; Promover desinsuflação pulmonar; Evitar pneumonias 

recidivantes; Promover higiene brônquica; Melhorar condicionamento cardiorrespiratório; Promover 

orientações. 

Condutas: caminhada em esteira ergométrica ou realização de bicicleta ergométrica, com monitorização 

cardíaca; Manobras de higiene brônquica (percussão direta e indireta, vibrocompressão, tapotagem); 

Utilização de incentivadores respiratórios (Flutter, shaker); Pressão expiratória associada a padrão freno-

labial; drenagem postural; Orientar paciente quanto á realização de exercícios respiratórios para serem feito 

no ambiente domiciliar. 

 

2) A epicondilite medial consiste em uma tendinopatia que envolve estruturas da região de cotovelo. Em 

geral, o mecanismo para esta doença não está relacionado com o trauma direto, mas sim com o esforço 

repetitivo. Um dos testes realizados na avaliação física da epicondilite medial na prática fisioterapêutica é 

o cotovelo de golfista. Descreva como este teste é realizado. 

 

Espelho de resposta 

 

O fisioterapeuta palpa o epicôndilo medial com uma das mãos, enquanto supina o antebraço e estende o 

punho e o cotovelo com a outra. A reprodução da dor na área do epicôndilo medial indica um resultado 

positivo do teste. 

 

CARGO: 451 Analista em Saúde – especialidade Fonoaudiólogo Exclusivo ESF 

 

1) A elevada ocorrência de diversas patologias na população, relacionadas às competências 

fonoaudiológicas, faz com que a inserção do fonoaudiólogo, junto às equipes de saúde incorporadas à rede 

de assistência, seja fundamental. Com base nesta necessidade discorra sobre as principais ações, objetivos 

do fonoaudiólogo na contribuição para o avanço do Sistema Único de Saúde. 

 

Espelho de resposta 

 

“Além da busca pela consolidação das políticas públicas de saúde e apresentar os principais campos de 

atuação do Fonoaudiólogo nos diferentes níveis de atenção à saúde, para melhoria dos indicadores de 

saúde. O trabalho deve vidar a construção de estratégias de planejamento e gestão em saúde, no campo 



fonoaudiológico, com vistas a intervir nas políticas públicas, bem como atuar na atenção à saúde, nas 

esferas de promoção, prevenção, educação e intervenção, a partir do diagnóstico de grupos populacionais.” 

(CRFa, 2006 - Resoluções 320/2006, 383/2010 e 387/2010 do Conselho Federal de Fonoaudiologia). 

 

2) Em relação aos distúrbios da aprendizagem, pode-se afirmar que o "problema tem que ser visto de forma 

global, abrangendo todos os aspectos que possam estar envolvidos. Para isso, é necessário um raciocínio 

direto sobre cada caso, com base no conhecimento profundo do assunto para alicerçar todos os passos da 

intervenção." (Moraes, 1998). Discorra como a família poderia estar incluída no processo de intervenção 

fonoaudiológica nos casos de distúrbios de aprendizagem. 

 

Espelho de resposta 

 

Devido à complexidade dos distúrbios de aprendizagem, os resultados para a solução serão mais concretos 

se houver participação conjunta da família e da escola. É na família que a criança recebe as primeiras e 

mais duradouras influências que servem de base para as futuras aprendizagens [...] assim, são necessários 

também programa de instrumentalização aos pais, como ação preventiva de todo o processo de formação 

do indivíduo. O problema tem de ser compreendido e resolvido na sua origem, desde a fase inicial do 

desenvolvimento da criança, pois é uma fase de risco para consolidação das habilidades necessárias ao 

processo de aprendizagem.” (Moraes, Z.R. In: Goldfeld, M. Fundamentos em fonoaudiologia: linguagem. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. pag. 50) 

 

 

CARGO: 452 Analista em Saúde – especialidade Nutricionista Exclusivo ESF 

 

1) O diabete melito (DM) é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta e/ou incapacidade da 

insulina exercer adequadamente seus efeitos. Em longo prazo, pode causar danos, disfunção e falência de 

vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. A adoção de um plano 

alimentar saudável é fundamental no tratamento do DM já que melhora o controle glicêmico podendo 

auxiliar também na prevenção das complicações tardias. Descreva as recomendações nutricionais e a 

composição nutricional do plano alimentar indicado para portadores de DM. 

 

 

Espelho de resposta 

 

O valor energético total (VET) deve ser compatível com a obtenção e/ou manutenção de peso corporal 

desejável. Para os DM obesos, é necessária a redução energética, a fim de promover perdas ponderais de 

0,5 kg a 1 kg/semana (não utilizar dietas com valor energético inferiores a 800 kcal). Recomendam-se 

mudanças comportamentais em relação à alimentação e atividade física regular e planejada, a partir de 

programas educativos orientados por equipe de saúde. O plano alimentar deve ser fracionado, conter de 2 

a 4 porções de frutas e de 3 a 5 porções de hortaliças cruas e cozidas, além dar preferência aos grelhados, 

assados, cozidos no vapor ou até mesmo crus. Os alimentos diet e light podem ser incluídos e não utilizados 

de forma exclusiva. Recomenda-se ingestão de carboidratos entre 45 e 60% do VET, monitorados por meio 

de quantidades fixas por refeição, quando em uso de antidiabéticos orais e/ou doses constantes de insulina, 

e por contagem de carboidratos, quando em insulinização intensiva. A sacarose pode ser inserida em até 

10% do VET. Sempre que possível, dar preferências aos alimentos integrais. Não se recomenda a adição 



nos alimentos de frutose. A ingestão de fibra alimentar deve ser de, no mínimo 20 g/dia. A gordura deve 

estar em até 10% do VET (<7% para saturadas, ≤ 2 g de ácidos graxos trans e até 10% de AGPI). A ingestão 

de colesterol, sódio e proteína deve ser menor de 300 mg/dia, 2400 mg/dia e entre 15 a 20% do VET, 

respectivamente. Vitaminas e minerais segundo as DRIs. 

 

 

 

 

2) Criança do sexo masculino, 3 meses de idade, vem acompanhado da mãe ao ambulatório de nutrição, 

com o diagnóstico de alergia ao leite de vaca. A mãe relata que a criança apresenta dores abdominais, 

cólicas, diarreia e urticária. O médico encaminhou ao serviço de nutrição para conduta dietética. Quais 

devem ser as orientações nutricionais nesse caso? 

 

Espelho de resposta 

 

Deve-se excluir o leite de vaca, bem como seus derivados, preconizando a continuidade do aleitamento 

materno com retirada das proteínas do leite de vaca da dieta materna. Na impossibilidade de manutenção 

do leite materno, devem ser utilizadas fórmulas específicas em substituição ao leite de vaca, como 

hidrolizados de caseína ou de proteínas do soro do leite de vaca, fórmulas à base de soja ou leite de outras 

espécies como o de cabra. A terapêutica de exclusão da proteína do leite de vaca requer atenção quanto à 

introdução de uma dieta de substituição adequada. O extrato solúvel de soja tem sido a primeira estratégia 

a ser utilizada devido ao seu baixo custo. Porém, as crianças podem apresentar reação cruzada com o uso 

de leite de outras espécies e fórmulas à base de soja. O leite de cabra apresenta uma tolerabilidade melhor, 

além de características sensoriais semelhantes ao leite de vaca. Entretanto, sua utilização ainda é restrita 

por questões de custo e por ser fonte de lactose. Os hidrolizados apresentam como característica seu sabor 

marcante, o que, por si só, já restringe o seu uso, além do elevado custo. O hidrolisado de proteínas solúveis 

do leite de vaca é o mais utilizado de início, sendo que este também pode induzir ao aparecimento de 

sintomas. Nestes casos, recomenda-se o uso do hidrolisado de caseína, pois esta é uma das frações menos 

alergênicas do leite de vaca. Ao reaparecimento dos sintomas, indica-se o uso do hidrolisado de soja misto.  

 
 

CARGO: 453 Analista em Saúde – especialidade de Psicólogo Exclusivo ESF 

 

1) A Estratégia Saúde da Família é caracterizada por equipe multidisciplinar, a qual realiza trabalhos em 

grupo como uma de suas ferramentas para promoção e prevenção em saúde. Desta forma, uma das 

atribuições dos psicólogos é a realização, junto aos demais profissionais, de grupos operativos. Pense em 

um trabalho voltado para a promoção da Saúde Mental com adolescentes em seu município, apresentando 

temas que poderiam ser contemplados e discutidos neste grupo. 

 

Espelho de resposta 

 

Para a realização de grupos operativos faz-se necessário considerar a singularidade do grupo e o meio 

sociocultural ao qual o mesmo está inserido. Além disso, é importante que os participantes interajam e 

escolham possíveis temas a serem abordados. Cabe salientar que o público demanda linguagem adequada 

à faixa etária, além de atividades prazerosas que despertem interesse e adesão. Os temas para discussão 



podem estar relacionados a mudanças físicas, psíquicas e sociais relacionadas à adolescência, seus 

relacionamentos familiares, com amigos e com demais pares, sexualidade, autoestima, orientação 

profissional e mercado de trabalho, importância do estudo, desenvolvimento de potencial artístico, música 

e lazer, atividades de promoção e mudanças sociais, conhecimentos uteis em prevenção e promoção de 

saúde como prevenção de doenças, fatores de risco (obesidade, sedentarismo, estresse, baixa 

escolaridade, entre outros) e fatores de proteção em saúde (como boa alimentação, atividade física), além 

de discussões sobre uso e abuso de substâncias psicoativas. 

 

 

2) O consumo de drogas tem sido rotina para as equipes de Saúde da Família, sendo encarado como um 

grande problema de cunho nacional. A Estratégia Saúde da Família prevê formas para abordar e lidar com 

o uso abusivo de drogas, visando, principalmente, a redução de danos. Discorra sobre esta Estratégia 

(Redução de danos), o que significa e se pode ser considerada eficaz ou não. 

  

Espelho de resposta 

 

Redução de danos é uma política de saúde que propõe reduzir os prejuízos de natureza social, biológica, 

econômica e psicológica do uso de drogas, pautada no respeito ao indivíduo, e considerando seu direito de 

consumir drogas.  A redução de danos não prevê, necessariamente, abstinência total, mas é uma estratégia 

que visa diminuir danos à saúde, podendo envolver o uso protegido (distribuindo seringas descartáveis, por 

exemplo), a diminuição do consumo da droga (como a quantidade) e a substituição de uma droga por outra 

que cause menos prejuízos. Pensar em redução de danos é reconhecer que o ideal seria a abstinência da 

droga, mas considera-se a dificuldade da interrupção abrupta neste processo, leva em conta o desejo ou 

impossibilidade do usuário abandonar a droga no momento, e por isso, aceita alternativas que reduzam os 

danos.  

Os serviços devem acolher o usuário de maneira tolerante, sendo o indivíduo e a qualidade de vida o foco 

nesta alternativa, e não a droga em si. Por aceitar o indivíduo em sua singularidade, sem reprimir suas 

ações, tende a ser mais eficaz do que estratégias de proibição e abstinência total. 

 

CARGO: 454 Analista em Saúde – especialidade de Terapeuta Ocupacional Exclusivo ESF 

 

1) Explique as diferentes modalidades/intensidades de acompanhamento nos Centros de Atenção 

Psicossocial, relacionando-os à participação dos usuários nas atividades oferecidas nos CAPS  como, por 

exemplo, consultas, atendimentos, oficinas, atividades externas, ambiência, refeições. 

 

Espelho de resposta 

 

O atendimento intensivo é aquele destinado aos pacientes que, em função de seu quadro clínico  atual, 

necessitem de acompanhamento diário no CAPS. Participará então de todas as atividades  oferecidas, 

como atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação),  atendimento em grupos 

(psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social), atendimento  em oficinas terapêuticas, 

atividades comunitárias enfocando a integração do paciente na  comunidade e sua inserção familiar e social, 

inclusive os momentos de ambiência/convivência e das refeições diárias.  

O atendimento semi-intensivo é o tratamento destinado aos pacientes que necessitam de acompanhamento 

frequente, mas não precisam estar diariamente no CAPS. A sua participação é dirigida às atividades fixadas 



em seu projeto terapêutico, elaborado em conjunto entre equipe, usuário e família, de acordo com a 

necessidade e interesse. Pode participar das refeições ou não. 

O atendimento não intensivo é o atendimento que, em função do quadro clínico mais estável pode ter uma 

frequência menor, geralmente com participação restrita às consultas/psicoterapias. 

 

2) Descreva os principais objetivos da atuação da terapia ocupacional no processo de envelhecimento, em 

um serviço de Atenção Básica/ Estratégia de Saúde da Família. 

 

Espelho de resposta 

 

Os principais objetivos da terapia ocupacional na atenção básica no processo de envelhecimento são a 

prevenção de incapacidades, a manutenção ou otimização das habilidades funcionais dos idosos e 

restauração das habilidades que possam estar prejudicadas, sempre visando a manutenção de maior 

autonomia possível em todas as áreas de desempenho ocupacional desta população. Também é objetivo 

da terapia ocupacional a adaptação ambiental tanto no domicílio quanto nos espaços comunitários, com 

eliminação de riscos de quedas e melhora da mobilidade e acessibilidade, além da implementação de 

programas de educação para a saúde voltada ao processo de envelhecimento e programação de atividades 

de socialização de acordo com o perfil e interesse da população idosa atendida.   

 

CARGO: 455 Médico - Generalista Exclusivo ESF 

 

1) A metformina é uma das drogas de escolha para o tratamento de diabetes mellitus, seu efeito maior é 

diminuir a produção hepática de glicose diminuindo assim a glicemia de jejum. Cite três contraindicações 

absolutas ao uso de metformina. 

 

Espelho de resposta 

 

- Clearance de Cr < 40ml/min. 

- Cr sérica > 1,5mg/dL em homens e > 1,4mg/dL em mulheres. 

- Hepatopatas. 

- Alcoólicos. 

- Insuficiência coronariana. 

 

2)- Frente a um paciente com Hipertensão Arterial Sistêmica, faz-se necessário a solicitação de alguns 

exames complementares, a fim de auxiliar no diagnóstico de complicações e acompanhamento do mesmo. 

Cite quatro exames que deverão ser solicitados. 

 

Espelho de resposta 

 

- Análise de Urina (Urina I, Urinálise ou Rotina de Urina) 

- Potássio plasmático 

- Creatinina plasmática e estimativa do ritmo de filtração glomerular 

- Glicemia de jejum 

- Colesterol total, HDL, triglicérides plasmáticos 

- Ácido Úrico plasmático 



- Eletrocardiograma convencional 

 

5. GRUPO OCUPACIONAL POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS 

 

 

CARGO: 456 Assistente Social 

 

1) Segundo o Código de Ética do Assistente Social discorra sobre o Sigilo Profissional. Configura-se 

direito ou dever do Assistente Social? É permitido revelar o sigilo profissional? Se sim, em que situações, 

grau e número de pessoas?  

 

Espelho de resposta 

 

O sigilo profissional constitui-se um direito do Assistente Social.  

O sigilo profissional só poderá ser revelado dentro do estritamente necessário em trabalho disciplinar. 

É vedado ao assistente revelar o sigilo profissional. A quebra do sigilo só é admissível, quando se tratar 

de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do 

usuário, de terceiros e da coletividade, sendo a revelação dentro do estritamente necessário, quer em 

relação ao assunto revelado, quer ao grau e número de pessoas que dele devam tomar conhecimento. 

 Código de Ética Artigos 15, 16, 17 e 18. 

 

2) A assistência social tem por objetivos: a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de 

direitos. Discorra sobre a vigilância socioassistencial. 

 

Espelho de resposta 

 

A vigilância socioassistencial  visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a 

ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. Artigo segundo da LOAS. 

 

CARGO  457 Psicólogo 

 

1) A entrevista pode ser definida como um conjunto de técnicas de investigação, de tempo delimitado, 

dirigido por um entrevistador treinado, com o objetivo de descrever e avaliar aspectos pessoais, relacionais 

ou sistêmicos, em um processo que visa a fazer recomendações, encaminhamentos ou propor algum tipo 

de intervenção em benefício das pessoas entrevistadas (“Psicodiagnóstico V” - Cunha, 2008). Neste 

sentido, caracterize entrevista de triagem, entrevista de anamnese, entrevista de devolução e entrevista 

sistêmica.  

 

Espelho de resposta 

 

Entrevista de triagem: objetivo principal é avaliar a demanda do sujeito e fazer um encaminhamento. 

Geralmente utilizado em serviços de saúde pública ou em clínicas sociais, onde há procura contínua por 

uma diversidade de serviços psicológicos, e torna-se necessário avaliar a adequação da demanda em 

relação ao encaminhamento pretendido.  



Entrevista de anamnese: objetivo primordial é o levantamento detalhado da história de desenvolvimento da 

pessoa, principalmente na infância. 

Entrevista de devolução: tem por finalidade comunicar ao sujeito o resultado da avaliação, devendo 

considerar a reação do sujeito às informações e podendo ser feita em mais de uma sessão. 

Entrevista sistêmica: focaliza a avaliação da estrutura ou da história relacional ou familiar, além de aspectos 

importantes da rede social de pessoas e famílias. 

 

 

 

 

2) Considerando as etapas do desenvolvimento cognitivo e afetivo descritas por Piaget, cite cada um dos 

estágios e apresente as idades aproximadas em que ocorrem e suas principais características. 

 

César Coll, Álvaro Marchesi, Jesús Palácios. Desenvolvimento psicológico e educação, Volume 1: 

Psicologia evolutiva. 2008. Porto Alegre: Artmed. 

 

Espelho de resposta 

 

Estágio sensório-motor (0 a 2 anos): predomínio da inteligência prática, relacionada à resolução de 

problemas de ação, contato direto com o meio, sem representação ou pensamento. 

Estágio pré-operatório (2 a 7 anos): presença da inteligência simbólica, surgimento e crescimento da 

linguagem e desenvolvimento da imaginação. Os raciocínios ainda carecem de lógica devido às 

características da criança como tendência ao egocentrismo e falta de articulação entre os raciocínios. 

Estágio das operações concretas (7 a 12 anos): surge o pensamento lógico, sempre sobre situações de 

experimentação concreta.  Consolida-se a conservação de número, substância, volume e peso e ocorre a 

aquisição do conceito de reversibilidade, bem como a capacidade de estabelecer relações e classificações. 

Estágio das operações formais (a partir da adolescência): expressão máxima do pensamento lógico, sendo 

aplicado de forma coerente e sistemática sobre situações que exigem manejar hipóteses e, em seguida, 

submetê-las a uma verificação ordenada, desprezando as que não se confirmam, ou aceitando, como parte 

da realidade, as que se confirmam, caracterizando o raciocínio dedutivo. 

 

CARGO  458 Pedagogo 

 

1) A LDBEN 9.394/96 instituiu o regime de colaboração entre a União, os estados e os municípios no que 

diz respeito à normatização, avaliação e financiamento da educação no Brasil. Segundo o texto, a União 

tem, no regime de colaboração, a função de criar leis, avaliar e financiar de forma redistributiva e upletiva. 

Disserte criticamente sobre o papel da União no regime de colaboração e as possíveis consequências para 

a educação pública no Brasil. 

 

Espelho de resposta 

 

1ª LDBEN 9.394 institui o princípio da descentralização do financiamento da educação pública. A União fica 

responsável, apenas, por avaliar (normatizar), realizar a redistribuição do dinheiro que vai para os cofres 

municipais e estaduais e, em último caso, entrar com dinheiro próprio. Este modelo de descentralização dá 

uma falsa ideia de autonomia para os estados e municípios, mas, na realidade, o que existe é a retirada do 



protagonismo da união no financiamento. A União não perde o controle do “sistema de ensino” porque 

mantém sob seus cuidados a avaliação e a normatização da educação nacional. Em contrapartida, os 

municípios e estados têm de arcar com o volume maior do financiamento, fato que produz uma sobrecarga 

nesses entes menores. Assim, o modelo do regime de colaboração que consta na LDBEN 9.394/96, cuja 

característica é a descentralização da execução, isto é, do financiamento da educação, sobrecarregando 

os estados e os municípios, prejudica a organização de um “sistema de educação público” nacional que 

tenha a qualidade como norte principal de sua existência, contrapondo-se à lógica da quantidade, a partir 

da qual os índices são mais importantes do que o aprendizado de fato. 

 

2) O Banco Mundial, desde a década de 1960, tornou-se uma instituição responsável por “pensar” a 

educação de vários países no mundo, sobretudo os da periferia do sistema capitalista. Analise quais as 

possíveis implicações que um sistema nacional de ensino público pode ter, à medida que as políticas 

públicas em educação, em grande medida, são organizadas a partir de orientações de um banco. 

 

Espelho de resposta 

 

1 As principais implicações são a proposta de políticas públicas orientadas para se atingir o maior número 

de crianças na escola pública, sem que estas políticas sejam acompanhadas de melhorias nas condições 

físicas da escola, na contratação de professores efetivos para a diminuição de alunos por turma e na oferta 

de uma formação continuada de qualidade para todos os professores. Desse modo, a escola deixa de 

cumprir com sua função social que é de transmitir conhecimentos científicos e culturais para simplesmente 

atender as exigências de uma sociedade que necessita da escola não para transmitir conhecimentos 

elaborados, mas para cuidar de crianças e adolescentes que não podem, segundo o Banco Mundial, ficar 

vulneráveis socialmente. A escola pública (currículo, formação de professores e processo de ensino 

aprendizagem) passa a ser organizada segundo as necessidades mercadológicas e não segundo as 

necessidades humanas de acesso ao conhecimento daqueles que dela fazem parte. Nada melhor que um 

banco para pensar essa escola. 

 

CARGO: 459 Advogado 

 

1) Discorra sobre o segurado obrigatório da previdência social, especialmente o contribuinte individual. Fale 

sobre o período de graça e o período de carência destes segurados. 

 

Espelho de resposta 

 

Segurados obrigatórios são todos aqueles vinculados obrigatoriamente ao sistema previdenciário, sem a 

possibilidade de exclusão voluntária, conforme artigo 11 da Lei 8.213/91. Eles se dividem em empregados, 

que são as pessoas físicas que prestam serviço de forma habitual, remunerada e subordinada ao tomador 

de serviço, abrangendo os empregados previstos nas alíneas de ‘a’ a ‘j’ do inciso I do art. 11 da Lei 8.213/91. 

Os empregados domésticos, o contribuinte individual, que são os descritos nas alíneas de ‘a’ a ‘h’ do inciso 

V do art. 11 da Lei 8.213/91, o trabalhador avulso, que é aquele que presta serviço de natureza urbana ou 

rural, em caráter eventual, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no 

Regulamento e o segurado especial, que é a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado 

urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, nas condições previstas nas alíneas de ‘a’ a ‘c’ do inciso VII do art. 11 da Lei 



8.213/91. O período de graça consiste no período que o segurado mantém a condição de segurado, com 

cobertura plena, mesmo após a interrupção do pagamento da contribuição previdenciária. Carência é o 

período de contribuições mensais mínimas que o segurado deve efetivar para ter direito ao benefício. 

 

2) Fale sobre a obrigação alimentar ao idoso. 

 

Espelho de resposta 

 

O artigo 229 da Constituição Federal, na sua parte final, prevê que os filhos maiores têm o dever de ajudar 

e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, combinado a este, o artigo 230 da Constituição 

Federal define que caberá a família, a sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas. 

Segundo o artigo 11 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do idoso), os alimentos serão prestados ao idoso na 

forma da lei civil, que prevê no artigo 1.696 que a prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, 

recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. A obrigação alimentar é solidária, 

podendo o idoso optar entre os prestadores (art. 12 da Lei 10.741/2003). 

 

CARGO:  460 Sociólogo 

 

1) “Em face de um mundo tão familiar, governado por rotinas capazes de reconfirmar crenças, a sociologia 

pode surgir como alguém estranho, Irritante e intrometido. Por colocar em questão aquilo que é considerado 

inquestionável, tido como dado, ela tem potencial de abalar confortáveis Certezas da vida ...” (BAUMAN, 

Zygmunt Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio de Janeiro, 2010. p. 24).  

A partir da afirmação do Sociólogo Polonês Zygmunt Bauman e outras leituras diversas, responda:  Afinal, 

qual a função da sociologia e do sociólogo no cotidiano? 

 

Espelho de resposta 

 

Caberá ao aluno refletir sobre qual a importância tanto da disciplina quanto de sua função como sociólogo.  

De fato a sociologia serve para o questionamento, para abalar certezas tidas como natural ou normais.  

Esse questionamento deverá sempre revelar que tudo é passível de mudança e por essa razão mesmo é 

que o sociólogo é visto muitas vezes como louco, por acreditar ou ver o que geralmente ninguém vê. 

Por isso, é função do sociólogo estar atento a dinâmica e mudanças da sociedade para ser capaz de propor 

novas reflexões, assim como, meios para que as problemáticas de um determinado grupo ou sociedade 

possam ser solucionados de uma maneira prática e que atenta à todos os envolvidos. 

É importante frisar que a sociologia como disciplina teórica deve ser aplicada na prática, sair dos livros e 

fazer parte do cotidiano. Somente assim terá algum sentido no dia-a-dia nas relações sociais mais diversas. 

 

2)  “A história de todas as sociedades existentes até hoje tem sido a história das lutas de classes. Homens 

livres e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, 

opressores e oprimidos, têm permanecido em constante oposição uns aos outros, envolvidos numa guerra 

ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou como sempre, ou por uma Transformação 

revolucionária de toda a sociedade, ou pela destruição das duas classes em luta” (MARX, Karl; ENGELS, 

Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. In: Cartas filosóficas e outros Escritos. São Paulo: Grijalbo, 1977. 

p.84). De que maneira karl Marx refletiu sobre a luta de classes? Seria possível a não existência dessa 

disputa entre as classes sociais identificadas por ele ao longo da história da humanidade? 



 

Espelho de resposta 

 

A partir do conceito de Materialismo histórico, Karl Marx pode compreender que ao longo da história a 

humanidade, as sociedades, sempre estiveram divididas de maneira dual, ou seja, sempre houve a divisão 

sempre aquele que produz e o que propõe a produção. Dessa forma, a luta de classe se estabelece 

mediante a essa divisão de classe, caracterizada no capitalismo entre a burguesia e o proletariado. Assim, 

a história novamente prova que numa sociedade sempre existiram os responsáveis pelas forças produtivas 

e os pelas relações de produção, identificados por quem detém o poder das máquinas e das matérias-

primas versus aqueles que operam essas máquinas.  

Nessa divisão é claro que surgiram as disputas de classes e sua não existência só será possível quando 

os operários/proletariados tiverem consciência da sua função dentro das fábricas e forem capazes de 

valorizar sua mão-de-obra não permitindo que a mesma seja explorada pelo capitalista. 

Assim, a revolução proposta por Karl Marx, só seria possível quando todos os explorados e oprimidos 

pudessem entender o meio a sua volta e fossem capazes de reivindicar mudanças para o seu próprio bem-

estar.   

Somente a consciência da classe explorada conduziria a uma mudança das estruturas já posta na 

sociedade. 

 

6. GRUPO OCUPACIONAL SUPORTE À GESTÃO 

 

CARGO:  461 Contador 

 

1) O que são créditos adicionais? 

 

Espelho de resposta 

 

São valores que se adicionam ou acrescem no orçamento, quer como reforço de dotações existentes, quer 

como dotações destinadas a cobertura de encargos provenientes da criação de novos serviços, ou, ainda, 

para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. 

 

2) O que é dívida fundada ou consolidada? 

 

Espelho de resposta 

 

É aquela que representa um compromisso a longo prazo, de valor previamente determinado, garantida por 

títulos do governo, que rendem juros e são amortizáveis ou resgatáveis, podendo ou não o seu vencimento 

ser fixado; é ainda a efetuada através de contratos de financiamentos, sendo o seu pagamento estipulado 

em prestações parciais (amortizações), distribuídas por certo período de anos. 

 

CARGO:  462 Estatístico 

 

1) Um teste clínico para diagnosticar a presença do vírus da tuberculose tem probabilidade igual a 95% de 

dar resultado positivo, quando aplicado a um indivíduo com a doença. Por outro lado, o teste tem 

probabilidade igual a 97% de dar resultado negativo, quando aplicado a um indivíduo sadio (que não tem a 



doença). Se 0,4% da população tem tuberculose, determine a probabilidade de que uma pessoa que fez o 

teste realmente tenha a doença, considerando que o resultado deu positivo.  Obs.: Para os cálculos, 

trabalhar com 4 casas decimais. A resposta final deverá ser dada em percentual.  

 

Espelho de resposta 

Teste/Doença D1 D2 

T+ 95% 3% 

T- 5% 97% 

 

D1 : representa o indivíduo ter a doença; 

D2 : representa o indivíduo não ter a doença; 

T+ : o teste é positivo; 

T- : o teste é negativo. 

 

Dado que a prevalência da doença na população é   

P(D1) = 0,004 

 

a probabilidade de que uma pessoa que fez o teste realmente tenha a doença, considerando que o 

resultado deu positivo é dado por 

𝑃(𝐷1/𝑇
+)   =  

𝑃(𝑇+/𝐷1)𝑃(𝐷1)

𝑃(𝑇+/𝐷1)𝑃(𝐷1) + 𝑃(𝑇
+/𝐷2)𝑃(𝐷2)

 

𝑃(𝐷1/𝑇
+)   =  

0,95 × 0,004

0,95 × 0,004 + 0,03 × 0,996
= 0,1128 

 

Resultado: 11,28% 

 

 

 



2) Uma variável aleatória X tem função de distribuição dada por: 
 

{
 
 

 
 

0𝑝𝑎𝑟𝑎𝑥 < 0
0,10𝑝𝑎𝑟𝑎0 ≤ 𝑥 < 1
0,30𝑝𝑎𝑟𝑎1 ≤ 𝑥 < 2
0,55𝑝𝑎𝑟𝑎2 ≤ 𝑥 < 3
0,85𝑝𝑎𝑟𝑎3 ≤ 𝑥 < 4

1𝑝𝑎𝑟𝑎𝑥 ≥ 4

 

 
Se 𝑍 = 2𝑋 + 3, calcule a variância de Z. Obs.: Considerar para os cálculos duas casas decimais. 

 
Espelho de resposta 

 
A variável aleatória X tem a seguinte função de probabilidade: 
 

X P(X=x) X*P(X=x) X2*P(X=x) 

0 0,10 0 0 

1 0,20 0,20 0,2 

2 0,25 0,50 1,0 

3 0,30 0,90 2,7 

4 0,15 0,60 2,4 

SOMA 1,00 2,20 6,3 

 
Como o interesse é calcular a variância da variável aleatória Z, tem-se pelas propriedades da variância, 
que: 
  

𝑉𝑎𝑟(𝑍) = 𝑉𝑎𝑟(2𝑋 + 3) = 22𝑉𝑎𝑟(𝑋) − 0 
𝑉𝑎𝑟(𝑍) = 4𝑉𝑎𝑟(𝑋) 

 
Como, 
 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑋2) − [𝐸(𝑋)]2 
 

e os valores de 
 

𝐸(𝑋) = ∑ 𝑥𝑃(𝑥) = 2,205
𝑖=1    e   𝐸(𝑋2) = ∑ 𝑥2𝑃(𝑥) = 6,305

𝑖=1 então, 

 
 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑋2) − [𝐸(𝑋)]2 
𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 6,3 − (2,2)2 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 1,46 

 
Logo, 

 
𝑉𝑎𝑟(𝑍) = 4𝑉𝑎𝑟(𝑋) 
𝑉𝑎𝑟(𝑍) = 4 × 1,46 

𝑉𝑎𝑟(𝑍) = 5,84 

 
 

 

 

 

 

 

CARGO:  463 Informática 

 

1) Um analista de sistemas necessita fazer um diagrama de classe para o desenvolvimento de um sistema. 

Sabe-se que nessa fase o sistema possui três classes, sendo elas: [Pessoa], [Emprego] e [Empresa]. A 

classe [Pessoa] possui os seguintes atributos {nome, telefone, endereço}. Os atributos da classe [Emprego] 



são {salario, dataContratacao}. A classe [Empresa] possui os atributos {razaoSocial, endereco}. Sabe-se 

que neste momento os tipos de dados e os métodos de cada classe não foram definidos. Igualmente, sabe-

se que a classe [Emprego] é uma associativa, ou seja, uma pessoa pode ter vária empresas através de seu 

emprego e uma empresa pode ter várias pessoas. Sendo assim, modele o diagrama de classe para a 

especificação dada contendo as classes, os atributos, as associações e as respectivas cardinalidades.  

 

Espelho de resposta 

 

 
 

2) Um gerente de redes de computadores escolheu a classe A para definir os endereços IPs de sua rede. 

Apresenta as seguintes informações da classe de IP escolhida pelo gerente quanto à: quantidade de redes, 

máscara de sub-rede, endereço de broadcast e último host sabendo que a rede é 10.   

 

Espelho de resposta 

 

Quantidade de redes: 126 

Máscara de sub-rede: 255.0.0.0 

Endereço de broadcast: 10.255.255.255 

Último host: 10.255.255.254 

 

CARGO:  464 Analista em Suporte à Gestão 

 

1) No processo de tomada de decisão os gerentes precisam deliberar quem irá toma-las. Considere o grau 

de participação da equipe nesse processo, mencione e discorra sobre as três possibilidades básicas de 

tomada de decisão. 

 

Espelho de resposta 

 

As três possibilidades de decisão são decisões autocráticas, decisões compartilhadas e decisões 

delegadas. 

As decisões autocráticas ocorrem quando o gerente tem responsabilidade e autoridade sobre algum tipo 

de recurso e decide tomar a decisão de forma unilateral, sem nenhuma participação da equipe.  

As decisões compartilhadas ocorrem quando o gerente decide compartilhar com a equipe, porque necessita 

discutir ou conselhos das pessoas que serão afetadas por elas. Podem ser consultivas ou participativas. 



As decisões delegadas ocorrem quando o gerente transfere totalmente as decisões para a equipe, que 

assume plena responsabilidade pelas decisões, tendo para isso a informação, a maturidade, as 

qualificações e as atitudes suficientes para decidir da melhor forma possível. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 103 e 

104. 

 

2)  A divisão do trabalho é o processo por meio do qual uma tarefa é dividida em partes, cada uma das 

quais é atribuída a uma pessoa ou grupo de pessoas. Tendo em vista os princípios da divisão do trabalho: 

análise dos objetivos; divisão do trabalho e criação de unidades ou departamentos de trabalho, considere 

uma repartição pública contando com 4 funcionários que recebe sugestões, reclamações, críticas e 

sugestões e encaminha aos respectivos setores. Elabore a divisão deste trabalho entre os funcionários da 

repartição, discorrendo sobre os três princípios da divisão do trabalho mencionados na questão. 

 

Espelho de resposta 

 

A divisão do trabalho tem por objetivo receber e distribuir as sugestões, reclamações, críticas e sugestões 

conforme o setor apontado pelo contribuinte. 

O trabalho pode ser dividido atribuindo-se duas pessoas para a recepção e separação dos comentários por 

setor destinado e por tipo de comentário – sugestões, reclamações, críticas ou sugestões, a terceira pessoa 

ficaria responsável por anotar a quantidade de cada comentário para cada setor, elaborando uma forma de 

acompanhamento destes dados para informar os seus superiores e os respectivos setores e a quarta 

pessoa seria responsável pela destinação dos comentários aos respectivos setores.  

Desta forma seriam criadas as unidades de recepção de comentários, de tabulação por tipos de 

comentários e de encaminhamento dos comentários aos respectivos setores. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 179 e 

180. 

 

 

8. GRUPO OCUPACIONAL CONTROLE INTERNO 

 

CARGO: 466 Analista de Controle Interno 

 

1) Quais são os requisitos que deve conter a dívida ativa? 

 

Espelho de resposta 

 

Deverá conter: o nome do devedor; o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de 

calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei; a indicação; a data e o número da inscrição, 

no registro da dívida ativa; e o número do processo administrativo ou do ato de infração, se neles estiver 

apurado o valor da dívida. 

 

2) Quais são os princípios de contabilidade de acordo com a resolução CFC 1282/2010? E qual princípio 

foi revogado pela resolução? 

 

Espelho de resposta 



 

Os princípios de contabilidade são: Entidade, Continuidade, Oportunidade, Registro pelo Valor Original, 

Competência e Prudência. E o princípio que foi revogado pela resolução foi o da atualização monetária. 

 

9. SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO 

 

CARGO: 467 Professor II – 6º ao 9º Ano – Artes 

 

1) “A disciplina Arte faz parte da área do conhecimento Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, conforme 

a LDB nº 9.394/96. A linguagem, a linguagem de natureza transdisciplinar, é A área de conhecimento básica 

para a formação de todas as outras. É com ela que articulamos significados coletivos e os compartilhamos 

com os outros. Desse modo, a disciplina Arte encontra-se no mesmo patamar das outras disciplinas da 

área: Lingua Portuguesa, Lingua estrangeira Moderna, Informática e Educação Física”. (MEC, 2000). 

Conforme o texto extraído dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Fundamental de 2000, elaborado pelo 

Ministério da Educação e Cultura, cite seis objetivos gerais dos PCNs de Artes. 

 

Espelho de resposta 

 

Experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística; compreender e utilizar a arte como 

linguagem, mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, 

a emoção, a investigação, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas; experimentar 

e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos diversos em arte (Artes Visuais, Dança, 

Música, Teatro), de modo que os utilize nos trabalhos pessoais, identifique-os e interprete-os na apreciação 

e contextualizados culturalmente construir  relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e a 

dos colegas compreender a arte como fato histórico contextualizado nas diversas culturas, observar as 

relações entre a arte e a realidade, refletindo com interesse e sensibilidade, pesquisar e saber organizar 

informações sobre a arte em contato com artistas, obras de arte, fontes de comunicação e informação. 

Identificar, relacionar e compreender diferentes funções da arte, do trabalho e da produção dos artistas; 

identificar, investigar e organizar informações sobre a arte, reconhecendo e compreendendo a variedade 

dos produtos artísticos 

 

2) Grandes transformações educacionais caracterizaram o século XX. Na segunda metade deste século as 

visões humanista e filosófica demarcaram duas tendências educativas praticamente opostas em 

metodologias, conteúdos e a postura do professor. Tais linhas educacionais continuam influenciando na 

escolha pedagógica do arte-educador.  Mencione quais são essas tendências e descreva seus principais 

objetivos.  

 

Espelho de resposta 

 

A Pedagogia Nova, também conhecida por movimento do Escolanovismo ou da Escola Nova, tem suas 

origens no final do século XIX na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, seus reflexos começam a chegar 

por volta da década de 30, porém, na escola começa a ser implantada após a segunda metade do século. 

A Escola nova contrapõe-se à educação tradicional, avançando para uma pedagogia mais democrática, 

aproximando mais o aluno da sociedade e seus problemas. A proposta é de experiências cognitivas que 

devem ocorrer de forma progressiva, ativa, levando em consideração os interesses, motivações e 



necessidades individuais do aluno. Do ponto de vista da Escola Nova o conhecimento já obtido pela ciência 

e acumulado pela humanidade não precisam ser transmitidos aos alunos, pelo contrário, já portadores de 

competências, o aluno deve ser estimulado para a apropriação de seus saberes. 

Outra tendência educacional é a Pedagogia tecnicista, onde a escola deveria aplicar conteúdos de máxima 

eficiência preparando indivíduos mas competentes para o mercado de trabalho. Esta pedagogia está 

pautada no conceito do Neoliberalismo. O que se destaca é a organização racional e mecânica. 

 

CARGO: 468 Professor II – 6º ao 9º Ano – Ciências 

 

1) Leia atentamente o texto abaixo: 

 

“Contracepção é a prevenção deliberada da gravidez. (...) Ao longo da história, a humanidade tem 

desenvolvido diversos métodos para evitar a gravidez.  

Os métodos contraceptivos podem atuar em diferentes etapas do processo reprodutivo. Alguns impedem 

que os gametas masculinos e femininos se encontrem; outros impedem que a mulher produza gametas; 

outros, ainda, impedem a implantação do embrião recém formado na mucosa uterina. 

Entre as práticas anticoncepcionais mais difundidas, destaca-se o uso de barreiras mecânicas, como o 

preservativo, popularmente chamado de camisinha.  

A pílula anticoncepcional um dos métodos contraceptivos mais utilizados no mundo, consiste geralmente 

em uma mistura de hormônios sintéticos (progesterona e estrógeno)”. 

(Amabis, J. M,; Martho, G. R.; Biologia das Células.  São Paulo. Editora Moderna. 2009. P. 444) 

  

Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre reprodução humana, métodos contraceptivos e 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, construa um pequeno texto explicando a ação básica 

das pílulas anticoncepcionais no corpo da mulher. No mesmo texto, explique porque o uso de pílulas 

anticoncepcionais não dispensa o uso do preservativo (camisa) durante as relações sexuais.  

 

Espelho de resposta 

 

Os dois hormônios presentes nas pílulas anticoncepcionais (estrógeno e progesterona) inibem a secreção 

de outros dois hormônios: FSH e LH. Na falta destes dois hormônios (LH e FSH), não ocorre o 

desenvolvimento do ovócito. Assim, não haverá o processo de ovulação. Apesar de evitar a gravidez, o uso 

da pílula não impede a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Assim, o uso do preservativo 

(camisinha) não deve ser dispensado, devido a sua eficiência na prevenção da AIDS e de outras doenças 

sexualmente transmissíveis. Amabis, J. M,; Martho, G. R.; Biologia das Células.  São Paulo. Editora 

Moderna. 2009 

 

2) Leia o texto abaixo:  

“O efeito estufa é um fenômeno natural, que contribui para a manutenção de uma temperatura média na 

Terra ao redor de 15º C. (...) 

Alguns pesquisadores supõem que a intensificação do efeito estufa poderá desencadear um degelo parcial 

das calotas polares, com a consequente invasão de faixas litorâneas pelas águas. 

Como a intensificação do efeito estufa deverá atingir a Terra de forma diferenciada, o regime de chuvas 

poderá ser bastante alterado em diversas regiões, ocasionando, por exemplo, verões mais secos e mais 

prolongados em zonas de latitudes médias.” 



(Paulino, Wilson Roberto. Biologia, Volume 3. São Paulo. Editora Ática. 2005. p.191 ) 

 

Com base no texto e nos seus conhecimentos, explique como o uso de combustíveis fósseis tem contribuído 

para a intensificação do efeito estufa. Cite, ainda, duas formas alternativas de energia que ajudariam a 

reduzir os problemas causados pela intensificação do efeito estufa.  

 

Espelho de resposta 

 

A queima de combustíveis fósseis empregada na obtenção de energia, tem levado a grandes  

emissões de gases causadores do efeito estufa. O principal gás resultante dessa queima, que tem  

contribuído para intensificação do efeito estufa, é o gás carbônico (CO2).  

Formas alternativas de energia: combustíveis renováveis (etanol, biodiesel, gás natural); energia  

solar; energia eólica.  

 

CARGO: 469 Professor II – 6º ao 9º Ano – Educação Física 

 

1) A vida moderna tende a ser pouco saudável, uma vez que provoca estresse, agravada por uma 

alimentação inadequada e pela não inatividade na prática de exercícios físicos. Nesse contexto, a Educação 

Física é um componente curricular com a finalidade de trabalhar e compreender os fenômenos da cultura 

corporal. Ao mesmo tempo, Doutrinas apontam que cabe ao professor de Educação Física orientar e 

incentivar a prática do exercício físico além do horário de aula na escola, uma vez que não são o suficiente 

para, na prática, suprir a demanda energética e prevenir possíveis quadros de sedentarismo e obesidade. 

Deste modo, em termos objetivos, qual a diferença entre exercício físico e atividade física, e aponte cinco 

(05) benefícios que a pratica regular proporciona ao organismo humano em sua totalidade:  

 

Espelho de resposta 

 

A atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulte em 

um gasto de energia acima dos níveis de repouso.  Ou seja, todo movimento que realizamos no dia a dia, 

como: varrer a calçada, brincar, caminhar para se deslocar de um lugar a outro, passear com os animais 

domésticos, subir escadas, lavar o carro, brincar com os filhos, dançar em uma festa, cuidar do jardim, 

entre outros.  

 

Já o exercício físico é uma forma de atividade física planejada, repetitiva, com orientação profissional, que 

visa desenvolver as aptidões físicas e habilidades motoras. Eles são considerados uma sequência 

sistematizada de movimentos de diferentes segmentos corporais, executados de forma planejada e com 

um determinado objetivo a ser atingido. São exemplos: os esportes, a musculação, lutas marciais, entre 

outros.   

 

Em síntese, um passeio ao ar livre é considerado uma atividade física, enquanto uma caminhada orientada 

por um profissional é um exercício físico, uma vez que possui um determinado planejamento, como a 

intensidade, duração e objetivo, que pode ser a degradação de gordura para melhoria do sistema 

cardiorrespiratório e perda de peso corporal.  

 

Ambos trazem diversos benefícios para a saúde: controle do peso corporal; perda de gordura total e 



localizada; fortalecimento da musculatura esquelética, articulações e ossos; diminuição da pressão arterial 

e risco de doenças cardíacas; redução do estresse e riscos de depressão; aumento da autoestima; 

prevenção de doenças como as cardiovasculares; prevenção de diabetes e AVC; melhoria do vigor e 

desempenho sexual. CIOLAC, E. G.; GUIMARÃES, G. V. Exercício físico e síndrome metabólica. Revista 

Brasileira de Medicina do Esporte. V. 10, Nº 4 – Jul/Ago, 2004. GUEDES, D. P.; GUEDES, J. E. R. P. 

Atividade física, aptidão física e saúde. Revista Brasileira de Atividade Física; Saúde. V.1. n.1, p 18-35, 

1995.  

 

2) No Brasil, o esporte de rendimento foi reproduzido nas escolas e fora do meio institucionalizado. As 

pessoas reconheciam e compreendiam as práticas físicas ligadas a qualquer tipo de jogo ou esporte como 

recreação. O fenômeno esportivo, sua estrutura na mídia e sua evolução na sociedade ao longo da história, 

têm proporcionado inúmeros debates a respeito do seu papel no contexto escolar. Estudos e diretrizes 

norteadoras de pedagogia e metodologias de Educação Física consolidaram as manifestações das 

atividades esportivas em três dimensões: (1) esporte performance (rendimento), esporte participação e 

esporte educação. Deste modo, descreva e cite exemplos de cada uma das dimensões esportivas citadas:  

 

Espelho de resposta 

 

O Esporte Performance é aquele praticado obedecendo a códigos e regras estabelecidos por  entidades 

internacionais. Objetiva resultados, vitórias, recordes, títulos esportivos, projeções na mídia e prêmios 

financeiros. É o esporte de alto rendimento, praticado por atletas profissionais, sendo o meio de vida dos 

mesmos. Trata-se do esporte "por excelência", em que o principal objetivo é ganhar as principais 

competições de caráter oficial, onde a finalidade é se preparar fisicamente para determinada modalidade 

esportiva. 

 

O esporte participação também é conhecido como Esporte Popular ou esporte-lazer. Ele é praticado de 

forma espontânea, tem relações com a promoção da saúde mental, bem estar, interação social e diversão. 

As regras podem ser oficiais, adaptadas ou até criadas, pois são estabelecidas entre os participantes que 

não visam a competição e sim prazer pela pratica do esporte, jogo e exercício físico. O Esporte participação 

tem como princípios: a participação, o prazer e principalmente a inclusão, tendo o amadorismo como uma 

de suas características.  

 

O Esporte Educação deve estar referenciada nos princípios da inclusão, participação, cooperação,  co-

educação e co-responsabilidade. Trata-se do esporte praticado no ambiente escolar, visando à 

socialização, à atividade lúdica, em que as regras são pré-estabelecidas pelo grupo participante. A 

finalidade é educativa como forma de aprendizado e experiências em diversos níveis. Para praticá-lo não é 

necessário nenhum preparo especial, nenhum biótipo ou conhecimento, pois, por mais que existam 

competições durante as aulas, o intuito não é competir nem vencer. TUBINO, M. J. G.; GARRIDO, F.; 

TUBINO, F. Dicionário enciclopédico Tubino do esporte. Rio de Janeiro: SENAC, 2006. 

 

CARGO: 470 Professor II – 6º ao 9º Ano – Geografia 

 

1) A partir de 1990, as migrações internas no território brasileiro apresentaram características bem diversas 

do modelo anterior, no qual o êxodo rural, as migrações do Nordeste para São Paulo e a “marcha para 

oeste” eram algumas das formas mais comuns de movimentos migratórios internos. Discorra sobre as 



tendências do fenômeno migratório recente, no âmbito do Brasil e da região Nordeste do país. 

 

Espelho de resposta 

 

1 A partir da década de 90 do século XX, o êxodo rural perde o ímpeto, mas passam a se destacar as 

migrações entre cidades de uma mesma região, particularmente pela atração que as cidades médias podem 

exercer, em termos de novos empregos na indústria e no setor de serviços e pela melhor qualidade de vida. 

As áreas metropolitanas de alta densidade de população e a queda do nível de vida nas grandes cidades 

como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte (violência, trânsito, poluição), criam rotas de fuga para as 

cidades médias beneficiadas pela desconcentração industrial, sediando indústrias e prestando serviços.  As 

migrações temporárias ou pendulares se acentuam, nas zonas metropolitanas, associadas às cidades-

dormitório. As migrações sazonais, associadas às colheitas, à atividade agrária, prosseguem, assim como 

a ocupação das frentes pioneiras nas regiões Norte e Centro-Oeste. No Nordeste, o fluxo migratório para 

São Paulo e para outros estados do Sudeste, como Minas Gerais, é ativo, mas diminuiu sua participação. 

E criaram-se polos de atração populacional nas zonas metropolitanas do Recife, de Salvador e de Fortaleza. 

A atividade turística, em inúmeros pontos do litoral Nordestino, também vem atraindo população de cidades 

da própria região, como migração urbana-urbana, que se desloca para essas áreas de economia mais ativa. 

 

 

2) O Brasil apresenta vários problemas relacionados à conservação dos seus recursos naturais e à perda 

da biodiversidade vegetal e animal, com destaque para a (1) perda da cobertura vegetal e da fauna nativas, 

(2) a degradação dos solos, e (3) a poluição dos ambientes marinhos. Discorra sobre os três problemas 

citados, no âmbito da região Nordeste. 

 

Espelho de resposta 

 

Com relação à perda da cobertura vegetal e da fauna nativas, além da histórica destruição da Mata Atlântica 

na zona canavieira, a destruição das caatingas do sertão coloca em perigo a fauna de aves (carcará, 

araras), de répteis (calango), dentre outros animais, que também são vítimas da biopirataria. Com relação 

à degradação dos solos, os solos áridos (secos, rasos) do sertão são mais vulneráveis à degradação após 

a destruição da vegetação natural e pelo uso histórico de uma atividade pecuária tradicional. Esses solos 

ainda podem se degradar nas áreas irrigadas, se não forem tomados cuidados para que a água não dissolva 

os nutrientes presentes, por lixiviação. Com a degradação da vegetação nativa dos “brejos” e das caatingas 

e a exposição dos solos à forte evaporação, a hidrografia permanente e temporária pode ser afetada; todos 

esses fatores podem acentuar a seca, causando uma possível desertificação climática (este fato ainda não 

está plenamente caracterizado). Quanto à degradação dos ambientes marinhos, há a ameaça pela poluição 

por esgotos urbanos (industriais e domésticos) nas zonas estuarinas, por meio dos dejetos produzidos pelas 

cidades litorâneas e suas zonas metropolitanas. Pequenas cidades turísticas do litoral nordestino também 

podem causar degradação do ambiente marinho. Outras ameaças ao ambiente marinho são quanto à 

destruição de ecossistemas nos recifes e outros, a pesca predatória e a poluição nas zonas portuárias. 

 

CARGO: 471 Professor II – 6º ao 9º Ano – História 

 

1) A título de romper com o estilo tradicional largamente empregado nas escolas, a partir dos anos 1980 

surgiram inúmeras discussões e propostas pedagógicas e historiográficas ensejando renovar o trabalho 



com a disciplina através do emprego de novos problemas, de novas metodologias e de novas abordagens. 

O professor de História, hoje, possui vários recursos que podem auxiliá-lo em sua atividade diária. As 

linguagens de ensino, como são chamadas, podem enriquecer e complementar as discussões realizadas 

na disciplina de forma interessante.  

- Cite cinco (5) exemplos de linguagens de ensino e discorra, mesmo que minimamente, sobre como utilizá-

las em aulas de história.  

 

Espelho de resposta 

 

Das linguagens de ensino existentes hoje, a mais usual é o emprego do livro didático, que pode ser 

repensado, por exemplo, através do desenvolvimento de um trabalho que priorize ressaltar as relações 

existentes entre o próprio texto do livro e as imagens presentes nele. Longe de se tornar um objeto obsoleto, 

o livro didático vem sendo elaborado de forma a incorporar, mesmo que lentamente, as teorias e 

metodologias oriundas das pesquisas históricas acadêmicas.  

Outras linguagens que podem ser utilizadas com êxito são: A música, o cinema, o desenho, a fotografia, a 

televisão, a internet e demais tecnologias que também são linguagens que podem contribuir para o 

enriquecimento da disciplina História, justamente por promoverem redefinições dos conteúdos e dos 

métodos de ensino. Os museus são muito ricos em informações imagéticas para o desenvolvimento de 

aulas de história para que as crianças possam compreender sua relação passado-presente e seu lugar na 

sociedade e as relações que podem ser forjadas do ponto de vista pedagógico com a escola e com a 

disciplina História. A cultura material oferece uma gama de possibilidades de aprendizagem do presente e 

do passados dos estudantes; a história oral e a fotografia (memória) trazem ótimos resultados utilizadas em 

aula.  

 

2) O professor de História, nos dias de hoje, têm um grande desafio que é ensinar a História e cultura Afro-

Brasileira. Disserte sobre a obrigatoriedade dessa temática nas escolas.  

 

Espelho de resposta 

 

Após incessante luta por defensores do ensino da História e cultura Afro-Brasileira nas escolas brasileiras, 

inclusive por parte da ANPUH (Associação Nacional de Professores de História) em nove de janeiro de 

2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva alterou a Lei nº 9394 que estabelecia as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História 

e cultura Afro-Brasileira”. Por meio de tal lei fica estabelecido a obrigatoriedade da inclusão, no conteúdo 

programático, do estudo da História da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, o que resgata a contribuição do povo negro nas 

áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos dessa temática, segundo 

a lei, serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas da Educação Artística, 

Literatura e História Brasileira. Além disso, estabeleceu o dia 20 de novembro como o “Dia Nacional da 

Consciência Negra”.  

 

 

 

 

 



CARGO: 472 Professor II – 6º ao 9º Ano – Língua Inglesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://robot6.comicbookresources.com/2011/01/exclusive-fantagraphics-to-publish-the-complete-carl-

barks/ acessado em 06/02/2015 às 16:30hs 

 

1) Na estória em quadrinhos de Donald com Tio Patinhas, pode-se identificar o uso de alguns pronomes: 

Pronomes Objetos (Object Pronouns) e os Adjetivos Possessivos (Possessive Adjectives).  Liste todos os 

pronomes objetos e adjetivos possessivos presentes na estória em quadrinhos e explique quando devem 

ser usados. 

 

Pronomes Objetos na estória em quadrinhos:  

Adjetivos Possessivos na estória em quadrinhos:  

 

Quando usar os Pronomes Objetos? 

Quando usar os Adjetivos Possessivos? 

 

Espelho de resposta 

 

Pronomes Objetos na estória em quadrinhos: him 

Adjetivos Possessivos na estória em quadrinhos: my, his 

 

Quando usar os Pronomes Objetos? 

Os pronomes objetos (me/you/him/her/it/us/you/them) devem ser usados para substituir algum objeto (direto 

ou indireto) em uma frase, a fim de evitar repetição. Eles sempre devem vir após verbos ou preposições. 

 

Quando usar os Adjetivos Possessivos? 

http://robot6.comicbookresources.com/2011/01/exclusive-fantagraphics-to-publish-the-complete-carl-barks/
http://robot6.comicbookresources.com/2011/01/exclusive-fantagraphics-to-publish-the-complete-carl-barks/


Os adjetivos possessivos (my/your/his/her/its/our/your/them) devem ser usados para indicar posse. Eles 

sempre vêm seguidos de um substantivo. 

 

2) Ainda com base na estória em quadrinhos de Donald com Tio Patinhas, vê-se que no primeiro quadro 

superior à esquerda o Tio Patinhas usou a seguinte frase: 

 

“I’ve forgotten!” 

 

Dê o nome do tempo verbal usado e explique o porquê dele ter sido usado no fala do Tio Patinhas. 

 

Espelho de resposta 

 

O personagem Tio Patinhas fez uso do tempo verbal “Present Perfect Simple”, cuja estrutura é: 

 

  Have ou Has + Particípio Passado (3° coluna dos verbos) 

 

O motivo de usar tal tempo verbal é porque ele sempre nos diz algo sobre “agora” – há uma conexão com 

o presente, a ação de “esquecer” acabou de acontecer, influenciando o presente. 

 

CARGO: 473 Professor II – 6º ao 9º Ano – Língua Portuguesa 

 

Leia os textos a seguir e responda as questões 1 e 2. 

 

Texto 01 

 

Na escola, a professora manda um aluno dizer um verbo qualquer e ele responde:  

- Bicicreta. 

A professora, então, corrige: 

- Não é “bicicreta”, é “bicicleta”. E “bicicleta” não é verbo. 

Ela tenta com outro aluno: 

- Diga um verbo!  

Ele arrisca: 

- Prástico.  

A professora, outra vez, faz a correção: 

- Não é “prástico”, é “plástico”. E “plástico” não é verbo.  

A professora faz a sua última tentativa e escolhe um terceiro aluno:  

- Fale um verbo qualquer! 

- Hospedar. 

A professora comemora: 

- Muito bem! Agora, forme uma frase com esse verbo.  

- Os pedar da bicicreta é de prástico. 

 

Fonte: http://www.bilibio.com.br/piada/1173/verbo.html 

 

Texto 02 



 

Uai sô! É isso aí. O futuro é "Uai, rilés”.  

Ou seja: Sem fios e em Minas Gerais.  

 

Fonte: 

http://www.iel.unicamp.br/cefiel/alfaletras/biblioteca_professor/arquivos/49Textos%20de%20humor

.pdf 

 

1)      "As variações linguísticas podem estar relacionadas às classes sociais, ao espaço físico que o falante 

ocupa, ao grupo profissional a que pertence, ao seu sexo, à modalidade de linguagem que utiliza para se 

comunicar e à situação da interação a que está exposto”. Com base nessa asserção e do ponto de vista 

sincrônico, comente os principais tipos de variantes linguísticas existentes na Língua Portuguesa e 

classifique as variantes linguísticas apresentadas nos textos 1 e 2.                   

                                   

Do ponto de vista sincrônico, a variação classifica-se em: diatópica - variações decorrentes de diferentes 

regiões; diastrática - ocorrem em virtude da convivência entre os grupos sociais, entre os estratos 

socioculturais. Relaciona-se a fatores que têm a ver com a identidade dos falantes e também com a 

organização sociocultural da comunidade de fala: a) classe social; b) idade; c) sexo; diafásica – as que se 

estabelecem em função do contexto comunicativo, a ocasião é que determina a maneira como nos dirigimos 

ao interlocutor, se deve ser formal ou informal. Bagno, em A língua de Eulália, discute situações parecidas 

com a do texto 01, em que o fato de alguém falar diferente soa engraçado, servindo como motivo de piada. 

No entanto, esse autor mostra que, de engraçado, não tem nada. Utilizando como exemplo os “erros” 

encontrados no texto, podemos fazer perceber que, como a Eulália, quem fala “bicicreta” e “prástico” segue 

uma tendência natural da língua: trocar o “l” pelo “r” em encontros consonantais. Essa troca sugere que os 

falantes estão situados abaixo na escala social ou possuem baixo grau de letramento. Há, nesse caso, uma 

variante diastrática. No texto 2, “Uai, rilés” seria o modo de escrever, apoiado no modo de falar dos mineiros, 

do termo inglês “wireless”, que significa sem fio. A palavra é segmentada de forma não-convencional, 

apoiando-se em uma grafia que é influenciada pelo modo de falar (rilés) e pelo típico “uai” mineiro. No caso, 

a variação é diatópica.  

 

2) A Língua Portuguesa é uma unidade composta de muitas variedades. O aluno, ao entrar na escola, 

já sabe pelo menos uma dessas variedades - aquela que aprendeu pelo fato de estar inserido em uma 

comunidade de falantes”  (PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998).  No entanto, conforme o texto 

http://www.iel.unicamp.br/cefiel/alfaletras/biblioteca_professor/arquivos/49Textos%20de%20humor.pdf
http://www.iel.unicamp.br/cefiel/alfaletras/biblioteca_professor/arquivos/49Textos%20de%20humor.pdf


01, o ensino continua voltado apenas para o que é prescrito pelas gramáticas normativas, ao ensino da 

norma padrão.  

Que atitudes a escola precisa ter para que não se reproduza em seu espaço a discriminação linguística e 

qual deve ser a postura do professor perante situações parecidas com a do texto 01?   

 

Espelho de resposta 

 

 A gramática normativa apresenta a norma padrão, que equivale ao modelo idealizado de língua “certa”, 

mas não corresponde ao uso real. O professor precisa não ignorar as diferenças linguísticas em detrimento 

do padrão. É necessário conscientizar os alunos de que existem as variantes, e que algumas formas 

imprimirão prestígio. O aluno já sabe pelo menos uma delas. Certamente, ele é capaz de perceber as 

variações e que determinadas expressões podem ser apropriadas para certas circunstâncias, mas não para 

outras. Nesse contexto, as diferenças não podem ser vistas como erro, para que não se perpetue o 

preconceito linguístico. Para Bagno, é interessante a escola proporcionar o conhecimento das variedades 

para que deixe de ser o local para estudo exclusivo das variedades de maior prestígio. A escola precisa ter 

como ponto de partida as variedades utilizadas pelos alunos. Assim, um dos problemas do ensino estaria, 

pelo menos, sendo amenizado. Com relação aos textos, esse tipo de material linguístico - o dialeto caipira 

e o mineiro – propicia discussões sobre a diversidade e o preconceito linguístico, e a revisão de equívocos, 

ainda presentes na escola, como o de que existe apenas uma forma correta de falar, ou o de que a fala de 

uma região ou de um grupo social é melhor que a de outra/o, por exemplo. Sendo o fenômeno da variação 

bastante explorado para produzir efeitos humorísticos, os textos, em sala de aula, podem levar à 

compreensão da língua e de seu funcionamento. Assim, é possível trabalhar com as variantes não como 

“erros” a serem simplesmente corrigidos, mas para serem explicadas, explicitando suas motivações. 

 

CARGO: 474 Professor II – 6º ao 9º Ano – Matemática 

 

1) Uma atividade lúdica aplicada aos alunos de uma turma das séries iniciais do ensino fundamental 2, 

consistia em construir pilhas formadas por blocos de montar de tal forma que, a primeira camada teria um 

bloco, a segunda teria três blocos, a terceira teria cinco blocos e assim sucessivamente aumentando dois 

blocos a cada nova camada até que a pilha tivesse doze camadas.  

O professor foi surpreendido por um de seus alunos com uma constatação: “os blocos que temos não serão 

suficientes”. Naturalmente o aluno não possuía conceitos relacionados à Progressão Aritmética, tampouco 

conhecia a fórmula para calcular a soma dos 12 primeiros termos de uma PA, o que deixou outros alunos 

instigados (além do próprio professor). 

 

Coloque-se no papel do professor que sugeriu essa atividade e descreva a aplicação do método de Gauss 

ao problema. Use linguagem simples de modo a ser compreendido por um aluno de 6º ano e, considerando 

que o aluno esteja correto, conclua qual seria a quantidade máxima de blocos disponíveis. 

 

Espelho de resposta 

 

Basta observar a sequência numérica produzida pelos blocos em cada uma das camadas: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 19, 21, 23). Além de a sequência manter o padrão “uma das camadas tem sempre dois blocos 

a mais que a anterior”, podemos observar a soma dos termos equidistantes resultando sempre em 24 

blocos, a saber (1 + 23), (3 + 21), (5 + 19), (7 + 17), (9 + 15) e (11 + 13). Como são seis somas iguais, o 



problema se reduz a resolver 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 = 144 ou, equivalentemente, podemos resolver 

uma multiplicação 24 x 6 = 144. Supondo que o aluno esteja certo, se os blocos não serão suficientes, 

dispomos de até 143 blocos. 

 

2) Usando noções de porcentagem, e SEM USAR REGRA DE TRÊS, mostre que um aumento de 10% 

sobre o valor V de uma mercadoria, seguido de um desconto de 10% sobre o novo preço, não faz com que 

o preço volte a ser V. Mostre também que o valor final independe da ordem em que se dão desconto e 

acréscimo. 

 

Espelho de resposta 

 

Note inicialmente que um aumento de 10% representa que a mercadoria, antes custando V (ou 100%V) 

terá um acréscimo de 10%V e passará a custar 110%V ou 1,1V. Ou seja, para acrescer 10% a um valor, 

basta multiplica-lo por 1,1. Note ainda que um desconto de 10% representa que a mercadoria, antes 

custando V (ou 100%V) terá um decréscimo de 10%V e passará a custar 90%V ou 0,9V. Ou seja, para 

descontar 10% de um valor, basta multiplica-lo por 0,9. 

Se as duas operações se derem em sequência, temos V x 1,1 x 0,9 = 0,99V = 99% V (considerando o 

acréscimo seguido do desconto) ou V x 0,9 x 1,1 = 0,99V = 99% V (considerando o desconto seguido do 

acréscimo). 

 

CARGO: 475 Professor II – 6º ao 9º Ano - Música 

 

1) O movimento musical erudito brasileiro conhecido como “Música Nova” buscava ampliar as 

possibilidades estético/musicais através de um manifesto publicado em junho de 1963 na revista “Invenção: 

revista de Arte de Vanguarda”. Tais ideologias se refletiram no movimento da música popular brasileira 

conhecido como “Tropicália”, devido o envolvimento de alguns compositores em ambos movimentos 

musicais, como Rogério Duprat e Damiano Cozzella. A partir das afirmações acima, responda como se 

configuraram tais movimentos, seus compositores e influências vindas das artes visuais e literárias. 

 

Espelho de resposta 

 

Além dos compositores envolvidos no Movimento Música Nova citados acima, podemos completar o grupo 

com os músicos Gilberto Mendes, Willy Correa de Oliveira e Júlio Medaglia que utilizaram o concretismo 

poético de Décio Pignatari, Augusto e Haroldo de Campos em suas músicas. Entre as prerrogativas do 

grupo estavam o compromisso com o mundo contemporâneo; revisão do passado; educação como 

processo e integração com a pesquisa não mais como transmissão de conhecimento. Já o movimento da 

música popular brasileira “Tropicália”, contou com a participação dos músicos, Caetano Veloso, Gilberto 

Gil, os Mutantes, Tom Zé, Torquato Neto, Gal Costa, entre outros e buscavam fundir a cultura pop com as 

inovações musicais de vanguarda introduzindo em suas canções efeitos eletroacústicos e estruturas 

estróficas próximas da poesia concreta, características estas trazidas e arranjadas por Rogério Duprat 

(pensamento inovador semelhante ao do grupo Música Nova).  Podemos ver a linguagem da poesia 

concreta, que utiliza as palavras como um jogo para romper com a estrutura estrófica linear, na música Bat 

Macumba dos Mutantes e também em Beba Coca Cola de Gilberto Mendes. Outro grande nome desse 

período, foi o artista plástico Hélio Oiticica, ao qual é atribuído uma série de instalações visuais que primam 



por uma nova perspectiva das artes visuais fora do espaço convencional das paredes do museu, chamada 

Tropicália, batizando o grupo de Caetano Veloso. 

 

2) A partir da obra apresentada a seguir, construa um breve texto a respeito da sua forma musical e seus 

elementos históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Espelho de resposta 

 

A obra apresentada possui uma estrutura formal binária do tipo AB, sendo a seção A até o compasso 12, e 

a seção B do compasso 13 até o final. Tal estrutura formal se aproxima da forma Minueto, bastante 

encontrada no período Barroco, e se apresenta em compasso ternário o que remete aos movimentos de 

dança. A respeito do caminho harmônico, verifica-se mais uma característica do final do período Barroco 

principalmente nas obras de Bach, em que as relações harmônicas começam a se estabelecer como tensão 

e afastamento nas regiões de tônica e dominante. A obra está na tonalidade de Fá maior, modulando na 

seção B para a dominante (dó maior) e terminando na tônica. Para tanto, vemos uma passagem de 

tonicização do VI grau menor e posteriormente retorno à tônica Fá Maior. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


