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PROVA DE PORTUGUÊS

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Leia atentamente os textos abaixo para responder à questão 01.
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apenas I, II e III estão corretas
apenas I, IV e V estão corretas
apenas II, III e IV estão corretas
apenas IV e V estão corretas
apenas I e V estão corretas
QUESTÃO 02

De acordo com o Manual da Presidência da República, ao se falar de concisão e clareza, é
possível afirmar que:
I.

A concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Entendese que é o texto que consegue transmitir um máximo de informações com um mínimo
de palavras.
Para que se redija com concisão, é fundamental que se tenha, além de conhecimento
do assunto sobre o qual se escreve, o tempo necessário para revisar o texto depois de
pronto.
A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial, definindo como claro aquele
texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor.
A clareza depende de outras características da redação oficial como:
impessoalidade, concisão, uso do padrão culto da língua, formalidade e padronização.

II.

III.
http://youpode.com.br/blog/liberati/category/critica-de-tv

Mídia e catástrofe
Não há dúvida de que todos ficamos terrificados diante das últimas catástrofes naturais ocorridas no Haiti
e Chile. Neste início de novo milênio, os problemas naturais nos põem diante de muitos impasses éticos,
sobretudo quando há perdas humanas, como ocorreu com esses países. Um dos problemas éticos com o
qual devemos nos confrontar se refere ao modo como os meios de comunicação nos transmitem os
eventos catastróficos. Em outras épocas não teríamos conhecido a dimensão dos fatos da maneira como
conhecemos hoje, seja porque não havia recursos técnicos, seja porque podia haver controle ideológico.
Dê-se, então, o valor merecido à mídia e ao seu trabalho. Por outro lado, os mesmos recursos e a mesma
liberdade que permitem à mídia desempenhar tão bem seu papel levam-nos a perguntar se, em alguns
casos, não se dá cobertura excessiva às catástrofes, explorando a sensibilidade de pessoas menos
críticas, a fim de obter lucro puro e simples e de maneira antiética. O plano de fundo dessa questão é,
sem dúvida, a concepção ética de cada veículo de comunicação.
Revista CULT, ano 13, abril de 2010.

QUESTÃO 01
Com base na leitura acima, pode-se inferir que:
I.

os textos abordam a preocupação com a ética nos noticiários de TV sobre a
transmissão de eventos catastróficos;
II. a charge anteposta ao texto da Revista CULT destoa da preocupação sobre a ética na
TV;
III. os textos sugerem que, mesmo pensando em lucro, seja feita uma ampla cobertura
das tragédias usando os aparatos tecnológicos e o tempo real na transmissão;
IV. os mesmos recursos e a mesma liberdade que permitem à mídia desempenhar o seu
trabalho, por outro lado não a impedem de cometer alguns excessos;
V. um dos problemas éticos que devemos nos confrontar é o modo como os meios de
comunicação transmitem os eventos catastróficos.
Cargo:
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IV.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todas estão corretas
apenas I, II e III estão corretas
apenas I, II e IV estão corretas
apenas I e IV estão corretas
apenas II e III estão corretas
QUESTÃO 03

Despertar o gosto pela leitura de textos verbais escritos em sua __________________ linguística e
compreensão mediata, disputando com a ___________________ e_________________ dos atraentes
textos não verbais, que a revolução eletroeletrônica e a consequente _________________ geraram, é
uma missão impossível. O acesso à informação pode fazer-se muito fácil e rápido, mas desse modo é,
necessariamente superficial, uma vez que não concede tempo para o aprofundamento e a
______________ das informações.
Virgínia Maria Antunes de Jesus. Discutindo Língua Portuguesa: proposta de um desafio.

Observe o fragmento de texto acima, e assinale a alternativa que corresponde respectivamente
às lacunas, dando sentido ao texto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

linearidade, tecnologia, instantaneidade, análise, simultaneidade.
análise, tecnologia, linearidade, simultaneidade, instantaneidade.
linearidade, simultaneidade, instantaneidade, tecnologia, análise.
linearidade, simultaneidade, instantaneidade, análise, tecnologia.
análise, simultaneidade, instantaneidade, linearidade, tecnologia.
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QUESTÃO 04

II.

Leia os enunciados abaixo e responda à questão a seguir:
I.
II.
III.
IV.
V.

III.
IV.

Tu e ela amais a vida com tanto entusiasmo.
Tu e ela vivem tão perto da felicidade que encantam a todos.
Tu e eles viveis ajustando o comportamento a cada instante.
Tu e ele vivem sonhando acordados.
Ela e tu viveis no mundo da lua.

V.

Assinale a alternativa em que a concordância entre pronomes e verbos está CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas I e II estão corretas
apenas II e III estão corretas
apenas III e IV estão corretas
apenas I e V estão corretas
todas estão corretas

Uma dúzia e meia de ovos foram usadas no bolo.
Alunos e alunas aprovados devem comparecer à secretaria.
Professor e professora aprovados no concurso deve se apresentar imediatamente.
Uma tonelada e quinhentos quilos de alimentos foi perdidos.
Uma tonelada de material reciclável foram desperdiçadas.
QUESTÃO 06

Assinale a alternativa em que o emprego do sinal indicativo de crase está correto.
chamar para si a

chamar para si a
chamar para si à
chamar para si a

Leia os enunciados abaixo, e assinale a alternativa em que a função do SE está INCORRETA:

Cargo:

Esta terra é muito boa. Aqui SE vive bem. (O SE é índice de indeterminação do
sujeito).
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I e II estão incorretas
somente a III e IV estão incorretas
todas estão incorretas
somente a V está incorreta
nenhuma está incorreta

Perdoar é uma virtude que a poucos assiste.
Perdoar é uma virtude que a poucos assistem.
Perdoar é uma virtude que há poucos assistem.
Perdoar é uma virtude que há poucos assiste.
Perdoar é uma virtude que a pouco assiste.

Leia o texto abaixo para responder à questão 09.
De volta à casa lembrou-se de fazer a mesma excursão pelo lado interior do quintal de sua casa, que
ficava contíguo ao dos vizinhos. Aquele também estava coberto de arbustos silvestres e capoeira inculta,
de maneira que, por entre as moitas, podia Elias muito a seu sabor e sem ser visto observar por entre
paus mal unidos da cerca todo o quintal vizinho, e mesmo divisar algumas vezes o terreiro.
Bernardo Guimarães. O Garimpeiro.

QUESTÃO 09

chamar para si à

QUESTÃO 07

I.

Hoje tudo é comercializado. Vendem-SE até lugares no céu. (O SE é índice de voz
passiva pronominal).
Depois de tudo aquilo, partiu-SE feliz. (O SE é apenas partícula de realce).
É incrível como tudo acontece. Machucou-SE por nada. (O SE é indicador de ação
reflexiva)
Amaram-SE intensamente durante toda vida. (O SE é índice de ação mútua)

Assinale a alternativa em que o enunciado está de acordo com a norma culta da Língua
Portuguesa.

Indique a alternativa em que a concordância verbal está CORRETA:

(A) Quem aspira à vida pública, dever prestar assistência à população,
responsabilidade do dever, proceder a inquéritos desagradáveis.
(B) Quem aspira à vida pública, dever prestar assistência a população,
responsabilidade do dever proceder a inquéritos desagradáveis.
(C) Quem aspira a vida pública, dever prestar assistência à população,
responsabilidade do dever, proceder a inquéritos desagradáveis.
(D) Quem aspira à vida pública, dever prestar assistência à população,
responsabilidade do dever, proceder a inquéritos desagradáveis.
(E) Quem aspira a vida pública, dever prestar assistência a população,
responsabilidade do dever, proceder a inquéritos desagradáveis.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

QUESTÃO 08

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

UFT/ COPESE

Pela leitura do fragmento de texto acima, pode-se deduzir que as palavras em destaque nas
assertivas abaixo têm as seguintes funções:
I.
II.
III.
IV.
V.

que - é um pronome relativo tendo como antecedente a palavra casa.
que - é pronome relativo tendo com antecedente a palavra quintal.
aquele – é pronome demonstrativo e se refere à palavra quintal.
de maneira que – é uma locução conjuntiva consecutiva.
por entre - é uma locução conjuntiva subordinativa.

Assinale a alternativa CORRETA:
(A) apenas I, II e III estão corretas
(B) apenas III, IV e V estão corretas
(C) apenas I, III e IV estão corretas
Cargo:

ENFERMEIRO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

2

UFT/COPESE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGUAINA

UFT/ COPESE

(D) apenas II, III e IV estão corretas
(E) apenas a I, III e V estão corretas

(B) a violência urbana está concentrada em alguns pontos específicos do território
brasileiro, como nas regiões sudeste e norte do país. Isso faz com que as cidades do
Rio de Janeiro e Araguaína sejam as mais violentas de cada região apontada
anteriormente, respectivamente.
(C) a violência urbana ocorre apenas em cidades consideradas pólos regionais. A função
que Araguaína exerce como pólo regional para o norte do Estado do Tocantins
justifica seus altos índices de violência.
(D) a diversidade dos territórios é um contraste problemático e contribui para a ocorrência
da violência urbana. Isso se deve às desigualdades sociais e urbanas produzidas pelo
modo de produção capitalista, não sendo diferente em Araguaína.
(E) a violência urbana de Araguaina é resultado dos investimentos do poder público em
políticas públicas implementadas para as áreas de saúde, educação, lazer, cultura e
infraestrutura.

Leia o texto abaixo para responder à questão 10.
O coração batia-lhe com tal violência, que tinha medo que fosse ouvido e traísse a sua presença ali.
Entretanto quase se envergonhava de estar ali espreitando às escondidas e profanando com suas vistas
o inocente e descuidoso desalinho daquela casta criatura. Queria fugir, mas seus pés pregados à terra, e
seus olhos não podiam desviar-se daquela Angélica figura que os fascinava, e se Lúcia nunca dali saísse,
Elias também ali ficaria para sempre, ou então de um salto transpondo a cerca, iria se arrojar aos pés
dela, se do lado de cima da bica não estivesse em pé uma escrava que com ela conversava. Era a boa e
fiel Joana, que acabava de colher nos canteiros destroçados daquela inculta horta um punhado de ervas
para o parco jantar da família, enquanto a senhora lavava roupa.
Bernardo Guimarães. O Garimpeiro.

QUESTÃO 10
Observe que, no fragmento de texto acima, a palavra que é recorrente. Leia as assertivas
abaixo e assinale a alternativa em que o que é conjunção integrante:
I.
II.
III.
IV.
IV.

O coração bati-lhe com tal violência, que tinha medo (...)
(...) tinha medo que fosse ouvido e traísse sua presença ali.
(...) não estivesse em pé uma escrava que com ela conversava.
(...) desviar-se daquela Angélica figura que os fascinava (...)
Era a boa e fiel Joana, que acabava de colher nos canteiros (...)

Assinale a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I e II estão corretas
somente III e IV estão corretas
somente IV e V estão corretas
nenhuma está correta
todas estão corretas

QUESTÃO 12
Leia as considerações abaixo sobre a cidade de Araguaína feitas com base em Lopes (2009):
I.

II.

III.

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS
QUESTÃO 11
Estudos em geografia política têm apontado que a cidade de Araguaína concentra altos índices
de violência em alguns setores, conforme levantamento feito em março de 2007 junto à Polícia
Militar apurou que os bairros com maiores índices de ocorrências policiais naquele período
foram São João, Araguaína Sul, Jardim Paulista, Raizal e Eldorado (VASCONCELOS FILHO,
João Manoel, 2008, adaptado.). Isso demonstra o quanto a violência urbana está presente no
cotidiano de nossas cidades, não apenas em Araguaína, mas também em outras localidades.
Sobre isso podemos considerar CORRETO afirmar que
(A) a violência urbana é característica unicamente das grandes metrópoles nacionais e
regionais. Isso explica o fato de Araguaína, como cidade com potencial em se tornar
uma metrópole regional, tenha um alto índice de violência urbana.
Cargo:
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IV.

A cidade de Araguaína, a mais importante do estado do Tocantins, localizada em sua
porção norte, constitui um pólo regional diante de sua posição econômica da qual
oferece os serviços que vão do sistema de saúde, de educação ao bancário dentre
outros. Esta mobilidade faz com que apresente uma certa hegemonia em relação às
outras cidades da própria região, como também de outros estados que fazem limite
com o Tocantins.
O município de Araguaína foi um dos contemplados com o plano de desenvolvimento
na abertura da agropecuária, na década de 1950 com os Planos de Integração
Nacional (PIN) firmado pelo governo federal, que objetivava a criação de rodovias
como a BR 153 e da Ferrovia Norte-Sul, para facilitar o acesso à região mais isolada
geograficamente do restante do país e que efetivasse a pesca no rio Araguaia nesta
região como atividade principal.
Araguaína além de ser o eixo norteador de entrada e de saída dos aliciados e
aliciadores, é também um dos locais de práticas de trabalho escravo de modo que as
fazendas já foram autuadas pelo serviço móvel da justiça federal. A cidade que é
considerada um dos centros econômicos do estado, é também considerada
geograficamente o local de recrutamento dos trabalhadores vítimas das práticas de
trabalho escravo.
Araguaína é uma cidade que possibilita esta integração da cadeia que vem formar as
práticas de trabalho escravo por dívida, mediante o seu ponto estratégico de
localização, da qual faz fronteira com Rondônia e Piauí, estados da federação que
constituem maiores índices de trabalhadores vítimas deste processo degenerativo.
Esta posição da cidade de Araguaína enquanto uma localização adequada para o
recrutamento de trabalhadores pelos aliciadores para trabalharem nas fazendas, se dá
pela falta de mecanismos para detê-los, diante do processo acumulativo do capital em
que o proprietário esconde-se atrás do outro que lhes presta serviço, o aliciador.
Cargo:

ENFERMEIRO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

3

UFT/COPESE

V.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGUAINA

Araguaína não é apenas um dos locais de entrada e saída de aliciadores e de peões
para trabalharem nas propriedades em outros municípios dentro ou fora do estado,
mas o município se encontra na lista dos que praticam o trabalho escravo por dívida
em seus estabelecimentos agropecuários. A peonagem encontra-se desde o momento
em que Araguaína foi beneficiada com os projetos desenvolvimentistas dos militares
para integrar as regiões inóspitas às regiões desenvolvidas.

Estão CORRETOS apenas os itens contidos na alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III.
I, III e V.
II, III e IV.
II, IV e V.
I, IV e V.

Para as questões 13 e 14, leia o texto a seguir:
O número de empregos formais no Estado do Tocantins alcançou 228,3 mil em dezembro de 2009,
representando um crescimento de 7,10% em relação ao estoque de emprego de dezembro de 2008. Em
números absolutos, esse aumento correspondeu ao acréscimo de 15,1 mil postos de trabalho, em relação
a dezembro do ano anterior. Em termos absolutos, os setores que apresentaram os melhores
desempenhos foram a Administração Pública, com a geração de 8,0 mil novos postos (+7,50%), os
Serviços, com 3,4 mil postos de trabalho (+11,13%), e o Comércio, que criou 3,1 mil novos postos de
trabalho (+9,46%). Em termos relativos, os melhores desempenhos foram dos setores de Serviços, com
crescimento de +11,13% (+3,4 mil postos), da Indústria de Transformação, com +9,56% (+1,1 mil postos),
e do Comércio, com +9,46% (+3,1 mil postos). Os maiores desempenhos negativos foram dos setores das
atividades, Serviços Industriais de Utilidade Pública (6,51%) e Construção Civil (4,57%), que eliminaram
188 e 610 postos de trabalho, respectivamente (Ministério do Trabalho, 2010, adaptado).

QUESTÃO 13
De acordo com os dados apresentados pelo Ministério do Trabalho, é CORRETO afirmar que
(A) com o aumento de vagas no setor informal, o Estado do Tocantins colabora com o
aumento de contribuições à Previdência Social, permitindo que cidadãos
tocantinenses tenham um maior acesso à aposentadoria.
(B) o Estado do Tocantins ampliou o número de postos de trabalhos no mercado informal
da economia, o que corresponde a um aumento no número de trabalhadores com
carteira assinada com direitos trabalhistas assegurados.
(C) entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009 foram criados 15,1 mil novos postos de
trabalho no Estado do Tocantins, o que implica em um crescimento relativo de 7,10%,
ampliando a oferta de vagas no mercado formal de trabalho.
(D) os números relativos ao aumento de postos de trabalho no Estado do Tocantins de
dezembro de 2009 são inferiores aos de dezembro de 2008, o que demonstra um
reflexo da crise financeira mundial de 2008 sobre o estado.
(E) o ingresso de mais de 15 mil pessoas no emprego informal contribui com o
desenvolvimento econômico do Estado do Tocantins, o qual se encontrava estagnado
desde dezembro de 2008 como resultado da crise financeira mundial daquele ano.
Cargo:
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QUESTÃO 14
Pelo que foi apresentado no texto do Ministério do Trabalho, podemos dizer que é CORRETO
afirmar que
(A) o setor de Serviços, por ter sido o maior empregador em termos relativos do Estado do
Tocantins entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009, pode ser considerado o que
mais contribuiu com o emprego informal no estado no período apurado.
(B) pelo fato de a Administração Pública ter criado 8 mil postos de trabalhos no Estado do
Tocantins entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009, podemos considerá-la a
maior empregadora em números relativos do estado.
(C) os setores de Serviços Industriais de Utilidade Pública e Construção Civil aumentaram
suas participações no mercado formal da economia por meio da ampliação do número
de postos de trabalhos.
(D) a Administração Pública, os Serviços e o Comércio foram os 3 (três) setores que se
destacaram no número de postos de trabalhos ampliados, chegando a mais de 14 mil
vagas entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009.
(E) o Estado do Tocantins, entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009, sofreu uma
queda no número relativo de postos de trabalhos cujo motivo apontado foi a crise
financeira mundial de 2008.

Para as questões 15 e 16, leia o texto abaixo.
A criação do Estado do Tocantins, em 1988, legitimou um projeto de autonomia que expressava as
necessidades econômicas e político administrativas de seu próprio tempo, mas trazia também as falas de
outras gerações e seus projetos inconclusos. Entretanto, o projeto que se viabilizou em 1988 não pode ser
reduzido ao desfecho de uma experiência vitoriosa do projeto articulado por Teotônio Segurado e Felipe
Cardoso. As condições de 1988 são inéditas no plano das relações sociais, econômicas e político
administrativas (CAVALCANTE, Maria do E. S. R. O discurso autonomista do Tocantins. Goiânia : Ed. da
UCG, 2003, p. 13, adaptado).

QUESTÃO 15
No texto acima, quando a autora menciona que o projeto de autonomia do Estado do Tocantins
de 1988 trouxe consigo falas de outras gerações e projetos inconclusos, ela refere-se
I.
II.
III.
IV.

ao discurso autonomista de 1821.
ao discurso de independência de 1889.
ao discurso autonomista de 1956 a 1960.
ao discurso de independência de 1975.

Estão CORRETOS apenas os itens contidos na alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III
I e IV
II e III
II e IV
I e II
Cargo:
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QUESTÃO 16
No texto acima, quando a autora menciona que o projeto que se viabilizou em 1988 não pode
ser reduzido ao desfecho de uma experiência vitoriosa do projeto articulado por Teotônio
Segurado e Felipe Cardoso, podemos dizer que
I.

II.

III.

o movimento pela autonomia iniciou-se com Teotônio Segurado e, desde essa época,
vem sendo consolidado, ano após ano, até alcançar o objetivo de criação do Estado
do Tocantins, em 1988.
o único movimento pela autonomia iniciou-se em 1988, de forma independente,
organizado por políticos e intelectuais locais com a finalidade de criar o Estado do
Tocantins.
as condições que levaram à criação do Estado do Tocantins em 1988 são
diferenciadas em termos sociais, econômicos e político-administrativos, com relação a
outros que o antecederam.

Está CORRETA a alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas o item I.
apenas o item II.
apenas o item III.
o item I e o item II.
o item II e o item III
QUESTÃO 17

“A navegação do rio Tocantins, desde os primórdios, baseou-se em dois elementos primordiais:
experiência e força física. Sem eles, a saga aventureira de bandeirantes, missionários e,
posteriormente, dos comerciantes ribeirinhos, certamente não teria acontecido” (FLORES,
Kátia Maia. Caminhos que andam: o rio Tocantins e a Navegação fluvial nos sertões do Brasil.
Goiânia: Ed. da UCG, 2009).
Sobre a navegação do rio Tocantins no século XIX, é INCORRETO dizer que
(A) as embarcações mais apropriadas para a navegação no rio Tocantins, considerando a
velocidade das águas e as condições ideais para a navegação sem o enfrentamento
de pedreiras e corredeiras, deviam ser muito grandes, mais pesadas e de cascos
fundos.
(B) a tripulação das embarcações que navegavam pelo rio era formada, no inicio, em sua
maioria, por índios e ribeirinhos.
(C) com o passar dos anos, mestiços e ribeirinhos passaram também a se ocupar das
atividades relacionadas à navegação.
(D) com a regularização da navegação, os botes constituíram o grosso das embarcações
que faziam carreira com o Pará, o que exigiu a profissionalização da atividade.
(E) do piloto da embarcação se exigia um profundo conhecimento do rio, suas corredeiras,
cachoeiras e muita experiência prática adquirida em várias viagens.

Cargo:
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QUESTÃO 18
A luta das quebradeiras de coco babaçu pela libertação do coco preso, teve início no Estado do
Maranhão na região do Médio Mearim, a partir do impedimento por parte dos proprietários de
terras da atividade de coleta e de quebra do coco nas áreas cercadas pelos pecuaristas e
ainda pela derrubada das palmeiras de babaçu. (ROCHA, Maria Regina Teixeira da. A luta das
mulheres quebradeiras de coco babaçu, pela libertação do “coco preso” e pela posse da terra,
2010, adaptado).
Sobre esse movimento social assinale a alternativa INCORRETA:
(A) a expressão “coco preso” é utilizada pelo Movimento das Quebradeiras de Coco
Babaçu - MIQCB, para designar o período de cercamento das propriedades e das
proibições, pelos pretensos donos, do acesso aos babaçuais e, consequentemente,
da livre coleta do coco babaçu.
(B) outro fator que contribuiu para esse processo de luta pela libertação do coco preso e
da terra, foi a diminuição das áreas destinadas à pequena agricultura, visto que a
prioridade dos fazendeiros era o plantio do capim, ocupando grandes extensões de
terra.
(C) no estado do Tocantins os conflitos sociais em torno da questão dos babaçuais,
deram-se principalmente na região do Bico do Papagaio, marcada por confrontos
entre fazendeiros e pequenos posseiros pelo controle da terra e dos recursos naturais
durantes as décadas de 1970, 1980 e 1990, acentuada com a morte do Padre Josimo
em 1986, religioso católico que atuava naquela região, cujo assassinato teve
repercussão em nível internacional através dos meios de comunicação.
(D) com esses acontecimentos as mulheres quebradeiras de coco do Bico do papagaio
tiveram oportunidade de trocar conhecimento com outras realidades e, a partir daí,
passaram a desenvolver um processo contínuo de formação e organização.
(E) A privatização e cercamento dos babaçuais e suas consequencias, significaram um
recuo no movimento dessas mulheres, levando-as a não exercerem suas atividades
como quebradeiras de coco em toda região.
QUESTÃO 19
A Região do Bico do Papagaio, norte do Estado de Tocantins, é parte integrante da Amazônia
Legal. Confluência do cerrado com a mata amazônica, a região é banhada pelos rios Araguaia
e Tocantins. A construção e a pavimentação da rodovia Belém-Brasília, nos anos 50 e 60,
deram impulso à sua ocupação com atividades agropecuárias e extrativistas tradicionais.
Dentre as afirmativas abaixo, assinale a INCORRETA:
(A) A região conhecida como Bico do Papagaio deve ser compreendida não apenas pelo
espaço geográfico entre o baixo Araguaia e Tocantins, mas por uma vasta região de
entorno, também conhecida como Amazônia Oriental.
(B) O processo de ocupação na região do Bico do Papagaio ocorreu a partir da segunda
metade do século vinte de forma pacífica entre posseiros, latifundiárias e grileiros.
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(C) A ocupação definitiva dessa região ocorreu no início do século XIX, com os criadores
de gado, seguidos por religiosos em busca de almas e por mineiros em busca de ouro,
fundadores das principais cidades ribeirinhas do Araguaia e do Tocantins.
(D) Um outro surto povoador da região veio com a extração da borracha, cujas crises de
produção suscitaram uma povoação espalhada na vasta floresta.
(E) Articulam-se na região grandes projetos relacionados às atividades agroexportadoras,
como a carne bovina, a soja e outros grãos. A Hidrovia Araguaia-Tocantins,
hidrelétricas e grandes estruturas de irrigação são exemplos desse esforço.
QUESTÃO 20
O maior projeto hidrelétrico atualmente em construção na divisa entre os Estados do Tocantins
e Maranhão é a Usina Hidrelétrica de Estreito, considerada uma das grandes apostas do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na área energética, junto com o Complexo
Madeira (RO) e Belo Monte (PA).
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No Painel de Controle, modo de exibição clássico, o ícone que fornece acesso a este
gerenciador é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aguiarnópolis, Palmeiras do Tocantins, Darcinópolis e Babaçulândia
Aguiarnópolis, Araguaína, Tocantinópolis e Wanderlândia
Aguiarnópolis, Presidente Kennedy, Babaçulândia e Araguatins
Aguiarnópolis, Araguaína, Araguatins e Palmeiras do Tocantins
Aguiarnópolis, Araguaína, Presidente Kennedy e Wanderlândia

PROVA DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 21
No sistema operacional Windows XP, o Gerenciador de dispositivos lista todos os dispositivos
de hardware instalados no computador, conforme mostra a figura a seguir.

Sistema
Atualizações automáticas
Central de segurança
Ferramentas administrativas
Computador
QUESTÃO 22

O BrOffice é a versão brasileira da suíte gratuita de aplicativos para escritório OpenOffice. O
software de processamento de textos desta suíte é conhecido como Writer. A versão 3.2 deste
programa suporta a funcionalidade de Estilos e formatação. A atribuição do estilo de
formatação padrão a um texto selecionado pode ser feita pressionando:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os municípios do estado do Tocantins que serão impactados pela formação do lago, após a
conclusão da Hidrelétrica de Estreito, são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

Ctrl+P
Ctrl+M
Ctrl+D
Ctrl+C
Shift+M
QUESTÃO 23

O correio eletrônico é uma tecnologia que permite a troca de mensagens. A manipulação
destas mensagens é feita por um programa de computador conhecido como software cliente de
correio eletrônico. Este programa “conversa” com servidores de mensagem eletrônica através
de protocolos.
Sobre os protocolos de correio eletrônico, julgue as seguintes assertivas:
I.
II.

SMTP é um protocolo responsável pelo envio de mensagens eletrônicas.
POP3 é um protocolo que permite a transferência de mensagens eletrônicas remotas
para um cliente local.
III. IMAP é um protocolo inteligente responsável pela entrega de mensagens eletrônicas e
que não permite o envio de mensagens com vírus.
Com base nestas assertivas, é CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cargo:
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Somente I e II são verdadeiras
Somente I e III são verdadeiras
Somente a III é verdadeira
Somente a I é verdadeira
Todas são verdadeiras
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QUESTÃO 24
Conhecido apenas pelo nome Linux, o sistema operacional GNU/Linux é formado pela junção
do kernel do Linux e das ferramentas da GNU. A respeito deste sistema operacional, avalie as
seguintes assertivas:
I.

Os dois projetos mais difundidos de interface gráfica para o sistema operacional
GNU/Linux são GNOME e KDE.
II. No sistema operacional GNU/Linux, cada arquivo pode ser associado a um usuário e
a um grupo.
III. É possível configurar uma partição do disco rígido para ser usada exclusivamente
para armazenagem dos dados dos usuários.
Com base nestas assertivas, é CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I e II são verdadeiras
Somente I e III são verdadeiras
Somente a III é verdadeira
Somente a I é verdadeira
Todas são verdadeiras
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26
Em relação às responsabilidades do profissional de enfermagem as descrições abaixo figuram
como deveres a serem cumpridos, EXCETO:
(A)

Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos,
riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem.
(B) Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu
representante legal, de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bemestar.
(C) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade, em casos de emergência,
epidemia e catástrofe, visando vantagens pessoais.
(D) Proteger a família, a pessoa, a família e a coletividade contra danos decorrentes de
imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de
saúde.
(E) Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao
processo de cuidar.

QUESTÃO 25
No Microsoft Office Excel 2003, em português, foi criada a planilha a seguir.
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QUESTÃO 27
O SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é destinado aos municípios
participantes de uma rede de atenção às urgências de forma integrada e regionalizada,
permitindo o atendimento qualificado em situações de urgência e emergência no ambiente préhospitalar. Pode-se dizer, então, que é/são componente/s fundamentai/s desse serviço:
(A)

Organização de redes locorregionais de atenção integral às urgências, enquanto elos da
cadeia de manutenção da vida.
(B) Componente pré-hospitalar móvel associado a salvamentos e resgates, sob regulação
médica de urgência e com número de contato telefônico único nacional.
(C) Componente hospitalar de atenção às urgências, bem como toda a gama de leitos de
internação, gerais e especializadas, de retaguarda, de longa permanência, terapia semiintensiva e intensiva.
(D) Componente pós-hospitalar: modalidade de atenção domiciliar, hospitais-dia e projetos
de reabilitação de base comunitária.
(E) Todas estão corretas.
Considerando que a fórmula =A$1+B$1 foi inserida na célula C1 e que, depois, a alça de
preenchimento foi arrastada da célula C1 até C4, os valores apresentados, respectivamente,
para as células C1, C2, C3 e C4 foram:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Cargo:

3–3–3–3
2–3–5–6
3 – 5 – 8 – 11
2–3–6–8
1–2–3–5
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QUESTÃO 28
Os dilemas éticos que o enfermeiro pode encontrar nas diversas áreas de atuação são
inúmeros e diversificados. Considerando ser imperativo que os enfermeiros participem
ativamente da tomada de decisões éticas, analise as orientações abaixo:
I.

O enfermeiro resguarda o direito do paciente à privacidade, protegendo criteriosamente
as informações de natureza confidencial.
Cargo:
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II. O enfermeiro deve emitir seu julgamento de valor diante das indecisões e/ou recusas do
paciente.
III. O enfermeiro age de modo a proteger o paciente e a população quando o atendimento
de saúde e a segurança são afetados pelas práticas incompetentes ou ilegais de
qualquer pessoa ou instituição.
Assinale a alternativa que contém todas e somente as orientações sobre decisões éticas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I
III
I e II
I e III
Todas estão corretas
QUESTÃO 29

O exame físico é uma parte integrante e importante da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE). A SAE deve ser adotada por todo enfermeiro, em qualquer área de
atuação, inclusive nas urgências. Considere as afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA:
Timpanismo é o som semelhante ao de um tambor, esse som é produzido durante a
técnica de ausculta abdominal.
(B) Muitas estruturas corporais, embora não visíveis, são acessíveis à mão e podem ser
avaliadas pelo tato.
(C) Estados nutricionais, padrões de fala e movimentos corporais são observados durante a
inspeção.
(D) Em geral é a história de saúde do paciente que orienta o examinador nos esforços de
obtenção de dados adicionais para um perfil completo do paciente.
(E) A técnica da percussão traduz em sons a aplicação de uma força física.

UFT/ COPESE

(D) Na estrutura cardíaca
(E) Nenhuma das anteriores
QUESTÃO 32
Angina do peito é a síndrome clínica caracterizada por crises de dor ou sensação na região
anterior do tórax. São fatores que podem provocar dor anginosa:
I. Esforço físico, por aumentar as necessidades miocárdicas de oxigênio.
II. Exposição ao frio, devido à vasodilatação e elevação da pressão sanguínea.
III. Redução do fluxo sanguíneo disponível para o coração.
Marque a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quando um indivíduo encontra-se em crise asmática o som pulmonar mais provável de ser
auscultado é o/a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Murmúrio Vesicular
Estertor
Sibilo
Crepitação
Ruído Hidroaeréreo
QUESTÃO 31

O Diabetes Mellitus é uma doença de incidência mundial. Embora seja uma doença crônica, é
possível manter a qualidade de vida realizando diversas adaptações no modo de viver. A falta
de apoio da família, conceitos errôneos sobre a doença e o não acompanhamento pelos
serviços podem levar a complicações tanto agudas quanto crônicas.
Assinale a alternativa que engloba somente os sinais e sintomas referentes à complicações
diabéticas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cargo:
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Poliúria, hipoglicemia, edema pulmonar e ascite.
Polidipsia, hipoglicemia, hemorragia ocular e menorragia.
Polidipsia, hiperglicemia, hemorragia ocular e hálito cetônico.
Anúria, hiperglicemia, cicatrização prejudicada e icterícia.
Disúria, polidipsia, metrorragia e ascite.
QUESTÃO 34

Foi solicitado atendimento móvel de urgência para a Srª Raquel, G2P1A0, IG 36s, com história
de perda abrupta de grande quantidade de líquido amniótico claro e fortes contrações. Ao
avaliá-la a equipe constatou que havia ocorrido prolapso de cordão e o feto apresentava
bradicardia. Indique o provável motivo do prolapso de cordão e a maneira indicada para realizar
o transporte da parturiente até a maternidade mais próxima.
(A)

Arritmia cardíaca é um distúrbio cardíaco que provoca alterações:
(A) No ritmo e na frequência cardíaca
(B) No ritmo cardíaco
(C) Na frequência cardíaca

Somente as alternativas I e III estão corretas
Somente as alternativas II e III estão corretas
Somente as alternativas I e II estão corretas
Todas estão corretas
Somente a alternativa I está correta
QUESTÃO 33

(A)

QUESTÃO 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

(B)

Motivo: apresentação não encaixada ou situação transversa. Posição para transporte:
supina.
Motivo: apresentação cefálica encaixada ou feto defletido de terceiro grau. Posição para
transporte: fowler.

Cargo:
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(C) Motivo: apresentação não encaixada ou situação transversa. Posição para transporte:
Trendelemburg ou Genupeitoral.
(D) Motivo: Feto encaixado e defletido de 2º ou 3º grau. Posição para o transporte:
Trendelemburg ou Fowler.
(E) Motivo: não dilatação cervical e sofrimento fetal. Posição para o transporte: fowler ou
decúbito lateral esquerdo.
QUESTÃO 35
Parturiente está em trabalho de parto há 6 horas, fazendo uso de ocitócito endovenoso,
apresentando 7 cm de dilatação cervical e evoluindo bem. Após algumas contrações fortes e
prolongadas a parturiente solicita a enfermagem e diz que está passando muito mal. Você
descobre que a gestante está entrando em choque hipovolêmico, provavelmente em
decorrência de descolamento prematuro da placenta. Quais são alguns dos sinais e sintomas
do choque hipovolêmico e qual a conduta mais correta diante da situação relatada?
(A)

Aumento da pressão arterial, bradipnéia e sudorese. Conduta: interromper ocitócito,
puncionar veia de grande calibre para infusão de soluções isotônicas, providenciar
oxigenação e solicitar equipe médica rapidamente, pois trata-se de uma situação de
emergência e o desfecho do parto deverá ser cesariana.
(B) Queda da pressão arterial, sudorese, hiperpnéia. Conduta: interromper ocitócito,
puncionar veia de grande calibre para infusão de soluções isotônicas, providenciar
oxigenação e solicitar equipe médica rapidamente, pois trata-se de uma situação de
emergência e o desfecho do parto deverá ser cesariana.
(C) Queda da pressão arterial, taquicardia, sudorese. Conduta: Manter ocitócito e deixar
equipe médica apenas de sobreaviso, pois pode-se aguardar o desfecho do parto
normal pelo avanço da dilatação cervical. Monitorar sinais vitais e deixar material de
emergência à disposição caso a parturiente piore.
(D) Queda da pressão arterial, sonolência e bradipnéia. Conduta: Manter ocitócito e
puncionar outra veia de grande calibre para infusão de soluções isotônicas, monitorar
sinais vitais e deixar material de emergência à disposição caso a parturiente piore.
Avisar equipe médica e aguardar o desfecho do parto normal.
(E) Queda da pressão arterial, taquicardia e aumento do volume urinário. Conduta: manter
ocitócito, avisar equipe médica e aguardar orientações da mesma sobre as condutas.
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QUESTÃO 37
Considere as afirmativas sobre os fatores que podem interferir na satisfação das necessidades
de oxigênio:
I.

A obstrução do fluxo de ar que penetra nos pulmões ou que deles sai, prejudica em
graus variáveis, o suprimento de ar aos alvéolos.
II. Um espessamento das camadas de revestimento do trato respiratório, por alargamento
das vias aéreas prejudica a oxigenação.
III. Doenças como asma, enfisema e bronquite reduzem a disponibilidade de oxigênio ao
organismo.
IV. Vasodilatação capilar em torno dos alvéolos reduz a disponibilidade de oxigênio para o
organismo.
Marque a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cargo:

Padrão respiratório ineficaz, relacionado à inconsciência.
Diminuição na perfusão cerebral, relacionada ao estado de inconsciência.
Distúrbio hidroeletrolítico, relacionado à incapacidade de ingerir por via oral.
Dor relacionada aos procedimentos invasivos necessários ao indivíduo inconsciente.
Desnutrição relacionada à inconsciência.
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Somente as alternativas I e IV estão corretas
Somente as alternativas II e III estão corretas
Somente as alternativas I, II e III estão corretas
Somente as alternativas I e III estão corretas
Todas estão corretas
QUESTÃO 38

O indivíduo que apresenta uma emergência psiquiátrica, pode estar:
I. Hiperativo ou violento
II. Hipoativo ou deprimido
III. Em atitude suicida
Marque a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 36
São possíveis diagnósticos de enfermagem para um paciente inconsciente, EXCETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

Somente a alternativa I está correta
Somente a alternativa III está correta
Somente as alternativas I e III estão corretas
Somente as alternativas II e III estão corretas
Todas estão corretas.
QUESTÃO 39

Em relação à vítima politraumatizada podemos dizer que, ao abordar as vias aéreas, o
enfermeiro deverá, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Utilizar manobra de levantamento de mandíbula.
Observar movimentos e/ou ruídos respiratórios.
Utilizar de cânula de Guedel.
Oferecer suplementação de oxigênio via ambu.
Colocar a vítima em decúbito lateral esquerdo, via movimentação em bloco.
Cargo:
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QUESTÃO 40
Em relação ao ABCDE do trauma, coloque os atendimentos na sequência CORRETA:
I.
II.
III.
IV.
V.

Manutenção da ventilação
Manutenção da circulação
Via aérea estável e desobstruída
Exposição e controle ambiental
Avaliação neurológica

A sequência CORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cargo:

IV, I, II, V e III
III, I, II, V e IV
I, II, III, IV e V
IV, III, I, V e II
II, IV, III, I e V
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