
 

 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS - EVANILSON 
 
1. (chispe-UnB) Segundo Piaget, no período operatório for-
mal, a criança 
 
a) afirma que uma mesma quantidade de líquido colocada em 
recipientes diferentes se torna diferente, ou seja, o recipiente que 
tiver o nível mais alto, terá maior quantidade. 
b) apresenta conduta social de isolamento e de indiferenciação, 
pois o mundo é ela própria. 
c) já trabalha com a ideia de conservação de quantidades e or-
dena elementos por seu tamanho. 
d) entende como uma comparação a frase “água mole em pedra 
dura, tanto bate até que fura”. 
 
2. (chispe-UnB) De acordo com a teoria construtivista de 
Vygotsky a respeito do processo de desenvolvimento e 
aprendizagem, assinale a opção correta. 
 
a) O desenvolvimento cognitivo está intimamente relacionado ao 
contexto sociocultural em que a pessoa está inserida. 
b) Para se entender [que] o conceito de zona de desenvolvi-
mento proximal tem pouca ou nenhuma relevância [n]o conheci-
mento das categorias nível de desenvolvimento real e nível de 
desenvolvimento potencial. 
c) O nível de desenvolvimento real refere-se às conquistas que 
a criança ainda está para consolidar. 
d) O nível de desenvolvimento potencial se refere àquilo que a 
criança não é capaz de fazer mesmo com a ajuda de outra pessoa. 
 
3. (chispe-UnB) Com relação à aplicação dos princípios da 
teoria comportamental no processo de ensino-aprendiza-
gem, assinale a opção correta. 
 
a) A aprendizagem deve ser diretamente observada, mediante a 
resposta emitida pelo aluno. 
b) Controlar as condições do ambiente e o aluno, para assegurar 
a aprendizagem, é atribuição que excede o conjunto de atribui-
ções dos professores. 
c) Medir a mudança de comportamento do aluno é procedimento 
inadequado quando se deseja avaliar os objetivos de aprendiza-
gem. 
d) A mudança de comportamento do aluno é um aspecto que 
deve ser negligenciado quando são formulados os objetivos edu-
cacionais. 
 
4. (HRSM) Com relação às teorias da aprendizagem, julgue 
os itens abaixo como verdadeiros (V) ou falsos (F) e, em 
seguida, assinale a opção correta. 
 
I – O condicionamento operante, conceito do Behaviorismo, ex-
plica que, quando um comportamento é seguido da apresentação 
de um reforço positivo, o comportamento tende a diminuir, até 
sua extinção. 
II – A Epistemologia Genética, teoria desenvolvida por Jean Pi-
aget, postula que o conhecimento é gerado por meio de uma in-
teração do sujeito com seu meio, a partir de estruturas existentes 
no sujeito. 
III – A Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), conceito do só-
cio interacionismo de Vygotsky, afirma que a aprendizagem acon-
tece no intervalo entre o conhecimento real e o conhecimento 
potencial. 
IV – Para o Behaviorismo, o comportamento é influenciado pelo 
meio, estando vinculado aos estímulos do ambiente e não aos 
constructos mentais e cognitivos. 
A sequência correta é: 
 
a) F, V, V, V.  
b) V, F, F, V.  
c) F, V, F, F.  
d) V, F, V, F. 
 
 

5. (IDECAN/2013) Segundo Emília Ferreiro, a criança ela-
bora diferentes hipóteses sobre a escrita, que são: 
a) Silábica, simbólica, convencional e alfabética. 
b) Pré-silábica, silábica, simbólica e convencional. 
c) Pré-silábica, convencional, alfabética e simbólica. 
d) Pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e simbólica. 
e) Pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética. 
 
6. (QUADRIX/2018) Emília Ferreiro descreveu os estágios 
da escrita, adotando a perspectiva da psicogênese. Acerca 
desse conteúdo, assinale a alternativa correta. 
 
a) Na fase da escrita pré‐silábica, a criança já estabelece relação 
entre o sistema ortográfico e o sistema fonológico da língua, ape-
sar de não haver relação sistemática entre letra e som. 
b) No período silábico, as crianças empregam letras para repre-
sentar uma determinada sílaba, acrescentando a correspondência 
letra‐som que conhecem de maneira mais sistemática (ex.: ce-
noura em vez de cenoura). 
c) No período silábico‐alfabético, a criança já estabelece corres-
pondências grafo fônicas de maneira mais sistemática e conven-
cional; cada letra representa apenas um fonema e cada fonema 
é representado por uma só letra. 
d) Quando a criança entra na fase de escrita alfabética, significa 
que todas as habilidades relacionadas à escrita já foram desen-
volvidas e dificuldades como a troca de letras, escrita de sílabas 
complexas e segmentação das palavras que compõem uma frase 
não são mais observadas. 
e) No início da fonetiza cão da escrita, a sílaba atua como uni-
dade e a criança representa cada sílaba da palavra por uma letra: 
hipótese silábica. O período anterior ao processo de fonetiza cão 
é denominado de pré‐silábico. 
 
7. (UFLA/2008) A Lei 9394/96 define que a organização 
da educação básica, nos níveis fundamental e médio, deve 
compreender algumas regras comuns. Assinale com V as 
afirmativas VERDADEIRAS e com F as FALSAS. 
 
() A carga horária mínima anual de oitocentas horas, incluindo-se 
o tempo reservado aos exames finais.  
() A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira 
do ensino fundamental, pode ser feita independentemente de es-
colarização anterior, mediante avaliação feita pela escola. 
() A verificação do rendimento escolar poderá permitir aceleração 
de estudos para alunos com atraso escolar. 
() Cabe às Secretarias Estaduais ou Municipais de Educação a 
expedição de históricos escolares, declarações de conclusão de 
série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos. 
 
Marque a alternativa que apresenta a sequência de letras COR-
RETA. 
 
a) V - V - F - F. 
b) F - V - V - F. 
c) F - F - F - V. 
d) V - F - V - V. 
 
8. (UFLA/2008) De acordo com o que estabelece a LDB 
9394/96, sobre o ensino religioso na educação básica é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) a matrícula é facultativa e deve constar como disciplina no 
horário normal do ensino fundamental. 
b) a oferta é facultativa e, caso ofertada, deve constar como dis-
ciplina no horário normal do ensino fundamental. 
c) a matrícula é facultativa e deve constar das atividades extra-
curriculares do ensino fundamental. 
d) a oferta é facultativa e, caso ofertada, deve constar das ativi-
dades extracurriculares do ensino fundamental. 
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9. Assinale a opção correta segundo o disposto na LDB. 
 
A) Ao dirigente de estabelecimento de ensino público compete, 
exclusivamente, a elaboração de proposta pedagógica de sua es-
cola, dando pleno conhecimento aos demais profissionais da edu-
cação, de forma transparente, além de velar por sua correta exe-
cução. 
B) Os docentes têm a incumbência de colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
C) O atendimento educacional dos alunos da educação especial 
deve ser feito prioritariamente em classes, escolas ou serviços 
especializados. 
D) O número de horas letivas do calendário escolar pode ser re-
duzido para adequar-se às peculiaridades locais, especialmente 
climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de en-
sino, admitindo-se, excepcionalmente, a redução da carga horária 
mínima anual prevista na LDB. 
 
10. (FCC/2020) No escopo da LDBEN, Lei n° 9.394/1996, 
artigo 14, menciona-se o Projeto Político Pedagógico, que 
vê a escola como um todo em sua perspectiva estratégica, 
não apenas em sua dimensão pedagógica. É uma ferra-
menta gerencial que auxilia a escola a definir suas priori-
dades estratégicas, a converter as prioridades em metas 
educacionais e outras concretas, a decidir o que fazer para 
alcançar as metas de aprendizagem, a medir se os resulta-
dos foram atingidos e a avaliar o próprio desempenho. 
(Disponível em: https://www.portaleducacao.com.br. Adaptado) 
 
Sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP): 
 
a) O diretor é o principal responsável por seu planejamento e 
elaboração, devendo os professores acatar suas decisões. 
b) Deve obedecer ao princípio da regionalidade para que escolas 
próximas organizem projetos semelhantes e coerentes com a po-
pulação que atende. 
c) Para seu planejamento e execução, deve se guiar pelas ins-
truções oferecidas pelo Ministério da Educação e coordenadorias 
locais, fazendo as alterações solicitadas pelo supervisor de en-
sino. 
d) Cada escola pode elaborar o seu, de acordo com seus interes-
ses, de seus alunos e da comunidade na qual está inserida. 
e) É o principal instrumento de controle institucional pelo Minis-
tério da Educação e, portanto, toda a escola deve ter seu PPP bem 
elaborado e fundamentado. 
 
11. (IBADE/2020) De acordo com as Diretrizes Curricula-
res Nacionais, o Projeto Político Pedagógico (PPP) é um 
dos meios de viabilizar a escola democrática e de quali-
dade para todos. Considere as seguintes afirmativas sobre 
o PPP. 
I- Deve contemplar a concepção sobre educação, conhecimento, 
avaliação e mobilidade escolar. 
II- Deve ser construído somente por professores. 
III- deve contemplar as bases norteadoras da organização do tra-
balho pedagógico. 
IV- Não deve tratar do programa de formação continuada dos 
profissionais da educação. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I e IV. 
d) II e III. 
e) II e IV. 
 
12. (IBADE/2020) Sobre o projeto político-pedagógico 
(PPP) da escola e o atendimento educacional especializado 
(AEE), é possível afirmar que: 
 
a) o PPP deve institucionalizar a oferta do AEE, salvo no caso de 
atendimento às crianças autistas. 
b) os profissionais das salas de recursos multifuncionais (SRMs) 
não participam da elaboração do PPP. 

c) o modelo de PPP com o Atendimento Educacional Especiali-
zado está pré-estabelecido com modelo pelo MEC e cabe à comu-
nidade escolar adaptá-lo. 
d) o PPP pode ser elaborado nas modalidades com e sem prever 
a oferta do AEE. 
e) o PPP deve ser discutido e elaborado com ampla participação 
coletiva, da comunidade escolar. 
 
13. (UFLA/2008) Paulo Freire inscreve uma crítica da 
opressão como problema crônico social, forma de violência 
sinistra na qual os oprimidos terminam por aceitar o que 
lhes é imposto pelo opressor. A educação como prática de 
liberdade requer um quefazer permanente da educação 
que: 
 
Assinale a alternativa ERRADA. 
 

a) é forjada com o oprimido e não para o oprimido. 
b) busca a restauração da intersubjetividade, se apresenta como pe-

dagogia do Homem. 
c) desvela o mundo da opressão e nesse processo os oprimidos vão 

se comprometendo, na práxis, com sua transformação. 
d) leva os oprimidos, nos vários momentos de sua libertação a não 

se reconhecer como homens, na sua vocação ontológica e histó-
rica de ser mais. 
 
14. Quanto a interdisciplinaridade em uma metodologia de 
projetos, assinale a opção correta. 
 
a) Em um trabalho interdisciplinar, as disciplinas devem ser o fim 
e não o meio para a construção de conhecimentos. 
b) Para garantir a interdisciplinaridade do processo pedagógico, 
a escola deve escolher um tema único para ser trabalhado pelos 
professores individualmente em suas disciplinas. 
c) Para a eficácia do trabalho interdisciplinar, as especificidades 
de cada área de conhecimento devem ser abandonadas. 
d) A interdisciplinaridade busca superar a fragmentação do co-
nhecimento e os problemas advindos dessa forma de organização 
do trabalho pedagógico. 
 
15. (HRSM) A respeito da evolução histórica do conceito e 
da concepção do currículo, assinale a opção INCORRETA. 
 
a) No referencial tradicional de currículo, a construção do conhe-
cimento desloca-se do sujeito individual para os processos coleti-
vos, e a diversidade humana torna-se uma referência básica para 
a prática curricular, manifestando-se por meio da linguagem e da 
comunicação. 
b) O referencial pós-crítico de currículo caracteriza o período 
contemporâneo da ciência, adotando a concepção de que o co-
nhecimento provém da ativação das estruturas cognitivas dos su-
jeitos educacionais, mas se produz nos processos intersubjetivos 
e dialogais com que acontecem na prática escolar. 
c) O referencial crítico de currículo, inspirado nos princípios da 
dialética materialista histórica, advoga o currículo como conheci-
mento, este visto como produto de uma reflexão crítica sobre a 
relação entre os saberes científicos e a prática social. 
d) O referencial tradicional de currículo encara o conhecimento 
como estático, definitivo, objetivo, afastado de determinantes 
históricos e condicionantes mais amplos, ou seja, dos processos 
sociais. 
 
16. (UnB) A avaliação da aprendizagem 
 
a) deve ser realizada por equipes externas e visa apresentar as 
qualidades e deficiências da instituição e de seus cursos. 
b) deve ser realizada pelos alunos, pelos pais e pela comunidade 
em geral, com o intuito de apontar pontos deficitários e melhorar 
a qualidade dos serviços oferecidos. 
c) deve ser realizada pelos professores e está a serviço dos ob-
jetivos de ensino, do projeto pedagógico, do currículo e das me-
todologias. 
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d) visa identificar as contribuições pessoais e a autoaprendiza-
gem. 
 
17. Em relação à Educação Comparada, analise os enunci-
ados abaixo, considerando-os certos (C) ou errados (E), 
em seguida escolha o item adequado. 
 
I. Se propõe a investigar sistemas educacionais de diferentes pa-
íses ou regiões, abarcando uma dimensão intra ou internacional, 
em termo histórico fixo ou em movimento e uma perspectiva, 
sempre e necessariamente, comparativa. 
II. Pode ocorrer sincrônica ou diacronicamente. 
III. observa a existência de problemáticas educativas comuns aos 
diversos países, suscitadas em grande parte pela emergência de 
um sistema mundial ao nível económico, mas também ao nível 
da educação e da cultura, intuindo copiá-los. 
IV. O fundador da educação comparada, tal como a concebemos 
na atualidade, é Marc-Antoine Julien, de Paris, que lançou a ideia 
de uma comparação entre os estabelecimentos e métodos de 
Educação e de Instrução dos diferentes Estados da Europa. 
 
Estão corretas: 
 
a) Apenas 1. 
b) Apenas 2. 
c) Apenas 3. 
d) Todos os enunciados. 
e) Todos estão incorretos. 
 
18. (ADM&TEC/2020) Analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, por isso a ava-
liação deve ser diagnóstica e inclusiva. Assim, o educador, du-
rante o planejamento educacional, deve certificar-se que os mo-
mentos avaliativos não se limitarão à simples quantificação do 
conhecimento do aluno, nem serão encerrados após a atribuição 
de notas ou conceitos. 
II. A avaliação deve ser compreendida como um conjunto de 
ações organizadas com a finalidade de obter informações sobre o 
que o aluno aprendeu, de forma paramétrica e objetiva, priori-
zando os exames escritos e os testes de múltiplas escolhas em 
detrimento das atividades de construção e análise textual, ou 
mesmo de quaisquer outras formas de interação com a língua ou 
com os diversos tipos de textos e mensagens disponíveis na so-
ciedade. 
III. O ensino de língua portuguesa no Ensino Fundamental deve 
organizar-se de modo que os alunos sejam capazes de expandir 
o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com eficá-
cia em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir 
textos coerentes, coesos, adequados a seus destinatários, aos ob-
jetivos a que se propõem e aos assuntos tratados. 
 
Marque a alternativa CORRETA. 
 
a) Nenhuma das afirmativas está correta. 
b) Apenas uma das afirmativas está correta 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
19. “O método de ensino, pois, implica ver o objeto de es-
tudo nas suas propriedades e nas suas relações com outros 
objetos e fenômenos e sob vários ângulos, especialmente 
na sua implicação com a prática social, uma vez que a 
apropriação de conhecimentos tem a sua razão de ser na 
sua ligação com necessidades da vida humana e com a 
transformação da realidade social.” (LIBÂNEO, 1990, p. 
151). Portanto, em se tratando de métodos de ensino, é 
correto afirmar: 
 
I. Independem dos objetivos de ensino, visto que a sala de aula 
é heterogênea social, cultural e cognitivamente. 
II. Reduzem-se a um conjunto de procedimentos. 

III. Sua escolha deve corresponder à necessária unidade objeti-
vos-conteúdos-métodos e formas de organização do ensino e às 
situações concretas da situação didática. 
IV. Sua escolha não implica considerar as características das/os 
estudantes, uma vez que, se assim agisse, haveria a necessidade 
de um método para cada aluno ou grupo de alunos. 
 
Está(ão) correta(s): 
 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
e) I, IV 
 
20. No que tange à classificação dos métodos de ensino, 
faça a correspondência devida e, a seguir, indique a alter-
nativa correta. 
 
I. Método de exposição pelo professor 
II. Método de trabalho independente 
III. Método de elaboração conjunta 
IV. Método de trabalho em grupo 
 
A. () Podem ser exemplificados pelo GV-GO, pelo Philips 66 
B. () “É uma forma de interação ativa entre o professor e os alu-
nos visando a obtenção de novos conhecimentos, habilidades, ati-
tudes e convicções, bem como a fixação e consolidação de conhe-
cimentos e convicções já adquiridos.” (LIBÂNEO, 1990, p. 167). 
C. () Pode ocorrer por meio de ilustração, demonstração, exposi-
ção. 
D. () “Consiste de tarefas, dirigidas e orientadas pelo professor, 
para que os alunos as resolvam de modo relativamente indepen-
dente e criador.” (LIBÂNEO, 1990, p. 163). 
E. () Estudo dirigido, pesquisa com base num problema, exercí-
cios de aprofundamento e aplicação de conhecimentos já traba-
lhados 
 
A correspondência correta é: 
 
a) A-IV, B-III, C-I, D-II, E-II 
b) A-II, B-IV, C-I, D-III, E-II 
c) A-II, B-II, C-I, D-III, E-IV 
d) A-I, B-II, C-III, D-1V, E-IV 
 
 
ATUALIDADES - LUÍS EDUARDO 
 
1 - Analise as afirmativas abaixo com relação à guerra entre Rús-
sia e Ucrânia. 
 
1. Como consequências do conflito, podemos citar uma grande 
onda de refugiados.  
2. Uma das causas do conflito é a possibilidade de a Ucrânia in-
gressar na Otan.  
3. Os Estados Unidos e os aliados-membros da OTAN anunciaram 
sanções à Rússia e providenciaram assistência militar à Ucrânia.  
4. O governo russo de Volodymir Zelensky insiste em um cessar-
fogo imediato. 
 
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 
A) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4. 
B) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 
C)São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 
D)São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 
E) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 
 
2 - Filme sobre Gal Costa estrelado por Sophie Charlotte chega 
aos cinemas em março de 2023. 
[...] “Meu nome é Gal” já estava inteiramente filmado quando a 
musa da Tropicália partiu. A trama acompanha o percurso inicial 
da carreira da cantora, do momento em que ela troca a Bahia 
natal pelo Rio e, posteriormente, São Paulo, em 1966, até o início 
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dos anos 1970, quando Gilberto Gil (Dan Pereira) e Caetano Ve-
loso (Rodrigo Lelis), seus companheiros do movimento tropica-
lista, são presos e acabam se exilando na Europa. [...] 
— Muitas cinebiografias querem contar a vida inteira da persona-
gem, mas não aprofundam nada. Então chegamos a um recorte 
mais fechado, que vai da Tropicália até́ “Fa-tal”, período em plena 
ditadura militar. 
https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/noticia/2022/11/meu-
nome-e-gal-filme-inedito-sobre-gal-costa-sera-revisto-e-ampli-
ado-apos-a-morte-da-cantora.ghtml. 
Gal Costa falecida em novembro de 2022 foi a musa maior do 
tropicalismo, um dos mais importantes movimentos culturais do 
Brasil no final da década de 1960. Entre os muitos parceiros ar-
tísticos de Gal Costa ganham destaque os tropicalistas abaixo, 
exceto: 
 
A) Tom Zé. 
B) Arnaldo Baptista. 
C) Caetano Veloso. 
D) Rita Lee. 
E) Maria Betânia. 
 
3 - Políticos e entidades da sociedade civil se manifestaram hoje 
sobre o assassinato da dupla que foi sequestrada enquanto se 
deslocava de barco pelo rio Itaquaí após visita à Terra Indígena 
do Vale do Javari, território que é alvo de inúmeras invasões. O 
desaparecimento foi notificado em 5 de junho. (UOL – 
https://bit.ly/3g5WRQb – publicado em 15.jun.2022 – Acesso em 
10.nov.2022. Adaptado) 
Completando a notícia é correto afirmar que a dupla 
 
A) lutava pela posse de terras em área de garimpo e pesca ilegal 
no Pará. 
B) era formada por um indigenista e um jornalista que lutavam 
contra a pesca ilegal no Amazonas. 
C)produzia uma reportagem sobre o desmatamento no Acre para 
um jornal inglês. 
D)resistia contra a ocupação de terras por madeireiros ilegais no 
Mato Grosso. 
E) entrou em confronto com garimpeiros que utilizavam mercúrio 
no Amapá. 
4 - Foi publicado no site da CNN Brasil em 06/12/22: “Chuvas 
causam interdições em rodovias federais em pelo menos 4 esta-
dos.” Sobre o tema meio ambiente, assinale a alternativa incor-
reta. 
 
A) Várias são as causas dos alagamentos urbanos em detrimento 
das chuvas. Dentre elas está: tipo de piso, lixo nos bueiros, dre-
nagem insuficiente do solo, ocupação irregular do solo 
B) A relação das chuvas intensas com as enchentes é que devido 
à sua intensidade, o volume precipitado não tem tempo para es-
coar, represando água em pontos de estrangulamento 
C)A poluição dos rios também contribui para o aumento dos vo-
lumes das inundações 
D)As enchentes são um fenômeno natural não sendo portanto, 
potencializadas pela interferência humana 
E) Normalmente as enchentes causam prejuízos econômicos para 
as cidades 
 
5 - A exibição bélica de mísseis, navios de guerra e jatos de caça 
promovida pela China ao longo de 72 horas, no céu da ilha, foi 
uma demonstração de força — e um aviso de que o governo de 
Pequim não gostou da recente visita da presidente da Câmara dos 
Estados Unidos à capital da ilha. (VEJA - https://bit.ly/3X1ZZ04 
– Publicado em 12.ago.2022 –Acesso em 09.nov.2022) 
 
A demonstração da força chinesa ocorreu 
 
A)em Taiwan. 
B)na Coreia do Sul. 
C)na Indonésia. 
D)nas Filipinas. 
E)na Índia. 

6 - “É como se fosse uma espécie de dinheiro da internet, mas 
que não apresenta um sistema centralizado de controle sobre as 
suas trocas comerciais, tais como um banco central, ao contrário 
do que acontece com as moedas do “mundo real””. [...] 
“Para evitar fraudes, ou golpes, como a cópia, ou duplicação de 
moedas, além de falsas transações e outros tipos de crimes, há 
um poderoso sistema de segurança e controle. Basicamente, 
quando há uma troca comercial entre duas carteiras virtuais, ela 
é publicada no site da Block Chain em forma de código, que é 
verificado por softwares específicos voltados para essa função”. 
Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/geogra-
fia/bitcoin.htm 
 
Os excertos referem-se: 
 
A) À carteira virtual disponibilizada sem taxas. 
B) A um poderoso sistema de segurança utilizado para trocar di-
nheiro presencialmente. 
C)Ao dinheiro físico em lojas de câmbio. 
D)Ao Bitcoin (BTC), um tipo de moeda virtual também chamado 
de criptomoeda. 
 
INFORMÁTICA – JOSÉ ROBERTO 
 
01. Para funcionar corretamente, um computador exige que uma 
série de dispositivos funcione em conjunto com uma série de pro-
gramas, cada um deles realizando sua função, entre estes encon-
tram-se os discos rígidos. São os responsáveis por armazenar as 
informações de forma não volátil, onde ficam fotos, vídeos, fil-
mes, e outros arquivos quando salvos.  
 
Assinale a alternativa que NÃO contém um dos principais tipos de 
discos rígidos utilizados atualmente:  
A. HDD 
B. SSD 
C. SCSI 
D. SSHD 
E. SATA 
 
02. A ROM (read-only memory) 
 
A. mantém seu conteúdo quando o computador é desligado; o 
usuário pode remover suas informações por meio do Windows e 
necessita de alimentação elétrica.  
B. é uma memória cujo conteúdo é apagado quando o computa-
dor é desligado, ou seja, necessita de alimentação elétrica. 
C. é uma memória volátil, já que perde seu conteúdo quando há 
queda de energia; suas informações são regravadas pelo compu-
tador toda vez que ele for ligado. 
D. é um tipo de memória não-volátil, pois mantém seu conteúdo 
se houver queda de energia; o seu conteúdo pode ser removido 
facilmente. 
E. mantém seu conteúdo, mesmo quando o computador é desli-
gado; suas informações são gravadas pelo fabricante. 
 
03. Para um arquivo no Windows 7 em sua configuração padrão, 
normalmente o arquivo excluído vai direto para a lixeira. Qual 
comando realiza a exclusão de um arquivo de forma definitiva 
sem ir para a lixeira? 
A. Ctrl + Del 
B. Del 
C. Shift + Del  
D. Ctrl + Alt + Del 
E. Alt + Del 

 
04. Usando o Windows Explorer do Microsoft Windows 7, ambos 
em sua configuração original, um usuário abriu uma pasta que 
contém 3 arquivos e executou as seguintes ações, na sequência 
apresentada. 

 
I. Selecionou o arquivo aula1.txt e pressionou as teclas CTRL+C. 
II. Selecionou o arquivo agenda.txt e pressionou as teclas 
CTRL+X. 
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III. Selecionou o arquivo projetos.txt e pressionou a tecla DEL. 
IV. Pressionou as teclas CTRL+A. 
Assinale a alternativa que apresenta qual(is) arquivo(s) está(ão) 
na Área de Transferência após a execução das 4 ações. 
 
A. aula1.txt, apenas. 
B. agenda.txt, apenas. 
C. projetos.txt, apenas. 
D. aula1.txt e agenda.txt, apenas. 
E. aula1.txt, agenda.txt e projetos.txt 
 
05. São extensões de arquivos que podem ser abertas correta-
mente no Microsoft Word todas as seguintes, EXCETO:  
A. .docx 
B. .cdr 
C. .rtf 
D. .doc 
E. .pdf 
 
06. O serviço FTP é utilizado para 
 
A. acessar páginas web. 
B. enviar e-mail. 
C. conversar por meio de mensagens instantâneas. 
D. receber e-mail. 
E. transferir arquivos de um computador para outro. 
 
07. É o nome que se dá a uma rede privativa usada por empresas, 
utilizando os protocolos e elementos da internet (páginas, cone-
xões seguras, links etc.). Como se trata de uma rede privativa, é 
normal que somente os funcionários autorizados na rede possam 
ter acesso a ela. 
 
Esta afirmação se refere à 
A. Internet. 
B. extranet. 
C. intranet. 
D. rede privada virtual. 
E. rede local 
 
08. Assinale a alternativa que contenha apenas o(s) modelo(s) de 
serviço(s) presente na computação em nuvem: 
 
A. Google Drive.  
B. SaaS, PaaS e IaaS.  
C. DhcP, PaaS e IaaS. 
D. DDoS.  
E. OneDrive. 
 
09. Assinale a alternativa que apresenta a forma que deverá ser  
utilizada  para  que  se  faça  uma  pesquisa  sobre  as  palavras  
“elefante branco” no serviço de buscas Google, somente no  site 
www.microsoft.com/pt‐br.   
 
A. https://www.microsoft.com/pt‐br/elefante branco 
B. "elefante branco" site:https://www.microsoft.com/pt‐br   
C. "elefante branco" www.microsoft.com/pt‐br  
D. www.microsoft.com/pt‐br//"elefante branco"   
E. www.microsoft.com/pt‐br//elefante branco 
 
10. Sobre segurança na internet, pode-se afirmar que Ran-
somware é: 

 
A. Um programa antivírus que protege os dados do usuário e im-
pede que eles sejam coletados por meio de programas maliciosos. 
B. Um tipo de ataque que envia e-mails não solicitados para vá-
rias pessoas, também conhecido como spam. 
C. Um programa AntiSpam que impede que códigos maliciosos 
acessem a lista de contatos dos usuários, não permitindo o envio 
de mensagens indesejadas para os contatos. 
D. Um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados 
armazenados em um equipamento, geralmente usando 

criptografia e que exige pagamento de resgate para restabelecer 
o acesso ao usuário. 
E. monitora e captura informações referentes à navegação ou 
digitação do usuário, e envia estas informações ao atacante. 
 
11. O _____?_____ é um programa capaz de se propagar auto-
maticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de com-
putador para computador. É notadamente responsável por con-
sumir muitos recursos, devido à grande quantidade de cópias de 
si mesmo que costuma propagar e, como consequência, pode afe-
tar o desempenho da rede e a utilização do computador. 
 
Assinale a alternativa que CORRETAMENTE preenche a lacuna do 
texto acima. 
A. keylogger 
B. spyware 
C. worm 
D. trojan 
E. vírus 
 
12. Considere a seguinte planilha editada no MS-Excel 2016, em 
português e em sua configuração padrão. 
 

 A B C 
1    
2 1 2 3 
3 11 12 13 
4 21 21 22 

 
Considerando que na célula D6 foi inserida a fórmula =SOMA(MÁ-
XIMO(A2:B4);MÍNIMO(A2:C3);C4),  então o resultado produzido 
em D6 foi: 
 
A. 11 
B. 21 
C. 22 
D. 42 
E. 44 
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO E  PORTUGUÊS  
 MELISSA ROLLEMBERG – PAULO ROCHA 
A importância do desenho na educação infantil 

 
(I OS) Na maioria das escolas, quando chega a hora da ativi-
dade de desenho, imediatamente se inicia o mesmo ritual de 
sempre: um papel e algo para riscar — giz de cera, lápis de 
cor, caneta colorida, entre outros. Dessa forma, infelizmente, 
o desenho é limitado com suas possibilidades numa fase tão 
expressiva, curiosa e espontânea dos alunos. 

(PS) A geração atuai encontra diversas formas de expressão, 
muito mais do que as gerações anteriores tinham a disposi-
ção. Por isso, é preciso cuidado para não limitar o desenho ao 
lápis e papel, impedindo o aluno de se expressar e explorar 
suas ideias, sentidos e ações. 

(305) Ao desenhar, o aluno adquire muitos aprendizados. De-
senhar é uma maneira de comunicar-se, portanto, mesmo 
que os traços sejam entendidos apenas pela criança, ela está 
expressando sua opinião. 

(405) importante ressaltar que não existe certo e errado. Uma 
imposição na forma de desenhar pode travar a habilidade do 
aluno no futuro. Pais e professores não precisam direcionar 
traços como "jeito certo" ou "mais bonito". 

(50S) A criança precisa ser incentivada a ter prazer na ativi-
dade de desenhar, livre de qualquer Julgamento. Os materiais 
para desenho não se restringem ao lápis de cor, 

(605) As crianças podem ter espaço para utilizar os materiais 
que acharem necessários, como por exemplo, materiais para 
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colar no papel ou até areia colorida. Geralmente, é em casa 
que o aluno tende a explorar as possibilidades do desenho 
com coisas diferentes. 

(PS) Isso é importante porque abre a mente do estudante e 
aumenta seu potencial criativo. Futuramente, o aluno estará 
apto a tentar encontrar outros caminhos e soluções indepen-
dentemente da área que seja. 

(Fonte: educacao.estpdap.com.>r) — (20.05.2019) 

1. Marque o que não se comprova na frase transcrita 
a seguir. 

"A importância do desenho na educação infantil" 

a) Exemplo de frase nominal. 
b) Uma palavra com uso de "TIL", usado apenas para a na-

salização da vogal, mas que não justifica a V tonicidade 
oxítona. 

c) Exemplo de oração escrita com sujeito simples cujo nú-
cleo é substantivo abstrato, 

d) Uso de contrações prepositivas. 
e) Exemplos de concordâncias nominais. 

2. Sobre a interpretação das ideias do texto, marque 
a alternativa incorreta. 

a) A voz do texto centra o foco discursivo em importante 
atividade didático-pedagógica da educação infantil. 

b) Para a voz do texto, o desenho ajuda a desenvolver ha-
bilidades infantis. 

c) A voz do texto concebe o desenho como forma de esta-
belecer elo entre emissor e receptor da mensagem visual 
emitida pelo aluno. 

d)  De acordo com o conteúdo do texto, o aluno se expressa 
muito melhor pelas linhas traçadas em trabalhos esco-
lares do que pela verbalização escrita de suas opiniões. 

e) Conforme diz a voz do texto, é necessário que se incen-
tive a criança para que ela se mostre interessada pela 
arte de desenhar. 

 

3. Marque o que se comprova na composição linguís-
tica do (IOS)' 

a) Há referência à forma como mais que 50% das escolas 
desenvolvem as atividades didático-pedagógicas ligadas 
ao desenho. 

b) A expressão: "Dessa forma* equivale a "Assim sendo" 

c) A palavra: "Infelizmente" é formada por. prefixo, radical 
e sufixo. 

d) Predomínio da função apelativa da linguagem. 

e) A expressão sublinhada em: "imediatamente se inicia o 
mesmo ritual de sempre:" — equivale a "é iniciado". 

4. Marque o parágrafo cujo primeiro período, logo iní-
cio, apresenta  locução verbal formada por verbos de 
segunda conjugação. 

a) (2º)  

b) (4º) 

c) (5º) 

d) (6º) 

e) (7º) 

5. Marque o período composto que inicia com oração 
reduzida. 

a) Por isso, é preciso cuidado para não limitar c desenho ao 
lápis e papel. 

b) Os materiais para desenho não se restringem ao lápis de 
cor. 

c) Ao desenhar, o aluno adquire muitos aprendizados. 

d) Desenhar é uma maneira de comunicar-se 

e) Isso é importante porque abre a mente do estudante e 
aumenta seu potencial criativo 

 

6. Marque o parágrafo que inicia com exemplo de hi-
pérbato. 

a) (1º) 

b) (2º) 

c) (4º) 

d) (5º) 

e) (60) 

 

7. Marque o que se comprova entre os componentes 
linguísticos do (4º). 

a) Inicia com período estruturado com oração subordinada 
substantiva subjetiva. 

 b) o segmento: “jeito certo” ou “mais bonito" contém ex-
pressões articuladas com elemento coesivo coordenativo ex-
plicativo 

c) Os termos: “certo” e “errado” exemplificam antítese. 

d) Em: “É importante ressaltar que” — destacamos conjunção 
subordinativa integrante. 

e) Em: "Pais e professores não precisam direcionar traços 
como...” destacamos conjunção subordinativa comparativa 

 

8. Marque o que não se comprova entre os componen-
tes linguísticos do (605). 

a) Está escrito com o predomínio da função referencial da 
linguagem. 

b) No trecho: “AS crianças podem ter espaço para utilizar os 
materiais que acharem necessário", sublinhamos objetos di-
retos de verbos na forma nominal do infinitivo. 

c Em:  “que acharem necessário", sublinhamos conjunção e 
verbo no presente do modo indicativo, 

d) Os termos:  “colar, papel, até" são dissílabos oxítonos. 

e) Em:  ”do desenho” com "coisas diferentes" sublinha-
mos exemplos de concordâncias nominais. 

 

9. Analise as Informações com C (Certo) ou E (Errado). 
Em seguida, marque a alternativa com a série correta. 

( ) Em: ’Isso é importante porque abre mente do estudante 
e aumenta seu potencial criativo". destacamos, respectiva-
mente: pronome demonstrativo, conjunção coordenativa e 
pronome possessivo. 

( ) Em: "Futuramente, o aluno estará..." — a vírgula isola ex-
pressão adverbial deslocada no período. 
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( ) Em:” ... o aluno estará apto a tentar encontrar outros ca-
minhos" — sublinhamos preposição imposta pela regência no-
minal. 

( ) No trecho:” outros caminhos e soluções independente-
mente da área que seja . Sublinhamos verbo do presente do 
subjuntivo. 

a) C E E C 

b) C E C E 

c) E C C E 

d) C C C C 

e) E E C E 

 

10.Marque o período que enuncia uma opinião da Voz 
do texto. 

a) Na maioria das escolas, quando chega a hora da atividade 
de desenho, imediatamente se inicia o mesmo ritual de sem-
pre: um papel e algo para riscar — giz de cera, lápis de cor, 
caneta colorida, entre outros. 

b) Dessa forma, infelizmente, o desenho é limitado com suas 
possibilidades numa fase tão expressiva, curiosa e espontâ-
nea dos alunos. 

c) A geração atual encontra diversas formas de expressão, 
muito mais do que as gerações anteriores tinham a disposi-
ção. 

d) Os materiais para desenho não se restringem ao lápis 

de cor. 

f) Geralmente, é em casa que o aluno tende a explorar as 
possibilidades do desenho com coisas diferentes. 

 

AS QUESTÕES de 11 ATÉ 13 ESTÃO 
ELABORADAS COM O CONTEÚDO DO 
TEXTO SEGUINTE, 

Mostrei minha obra prima às pessoas grandes e perguntei se 
o meu desenho lhes dava medo. Responderam-me "Por que 
um chapéu daria medo?" Meu desenho não representava um 
chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. De-
senhei, então, o interior da jiboia, a fim de que as pessoas 
grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre neces-
sidade de explicações detalhadas. 
(Antoine de Sajnt-Exupéry. Escritor Francês) 

 

 

11. Analise as Informações com C (Certo) ou E (Errado). 
Em seguida, marque a alternativa com a série correta. 

 

( ) O primeiro período está construído com sujeitos elípticos  iden-
tificados pela desinência verbal. 

( ) A oração: Responderam.me" está escrita com pronome oblí-
quo átono exemplificando uso de ênclise. 

( ) O período: Representava uma jiboia digerindo um elefante". 
— contém verbos da mesma conjugação e expõem a mesma ideia 
pretérita conclusa. 

( ) No segmento: "a fim de que as pessoas grande pudessem 
entender melhor” — temos locução verba formada por verbo 

auxiliar no imperfeito do subjuntivo, verbo principal no infinitivo 
impessoal, seguida de antítese de” pior”. 

a) E E E C 

b) C C C C 

c) E C C E  

d) C C E C 

e) C C E E 

 

12. Analise as informações com C (Certo) ou E (Errado). 
Em seguida, marque a alternativa com a série correta. 

 

( ) Em: "Desenhei, então, o interior da jiboia" — as vírgulas iso-
lam elemento coesivo entre predicado e respectivo complemento 
verbal. 

(C) Em: "Elas têm" — o acento circunflexo do verbo é imposto 
peia concordância de terceira pessoa do plural. 

( ) Em: "sempre necessidade de explicações detalhadas". — Te-
mos: advérbio, substantivo abstrato derivado, preposição essen-
cial, substantivo abstrato derivado seguido de particípio verbal 
adjetivado, respectivamente. 

{ ) O verbo: "daria" tem o mesmo sentido semântico gramatical 
em modo e tempo de "desse". 

a) C E C E 

b) C C E E 

c) E C E E 

d) C C C C 

e) C C C E 

 

13.Marque a alternativa com erro na afirmação enunciada. 

a) A palavra: “explicações”tem uma notação gráfica por ques-
tão de nasalização, sem justificar o uso por questão de marcar a 
tonicidade. 

b) h expressão: "a fim" expressa objetivo, propósito, meta. 

 c) A série: "às; lhes; têm; meu" é formada por termos monossí-
labos tónicos com a mesma função morfossintática. 

d) O verbo : ”Responderam” enuncia ação pretérita perfeita do 
modo indicativo. 

e) No segmento: “as pessoas grandes" — temos exemplo de 
concordância de artigo definido, substantivo e adjetivo uniforme. 

 

 

 
LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS- NÁDIA LIPE 
 
1. FADESP - Agente Comunitário de Saúde (Pref. Igarapé-Açu) 
/2022. A Lei Orgânica da Saúde estabelece, sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organiza-
ção e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. De acordo com esta lei, está incluída, no campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução de ações 
como 
a. vigilância sanitária e vigilância de tráfego marítimo. 
b. vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador. 
c. vigilância ambiental e educação no trânsito. 
d. vigilância de produtos agrícolas e tráfego de armas 
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2. FURB - Cirurgião Dentista (Pref Blumenau)/2022 (e mais 20 
concursos). Sobre os objetivos e atribuições do Sistema Único de 
Saúde (SUS), marque a alternativa CORRETA: 
 
a. Ações de promoção da saúde não se enquadram nos objetivos 
do SUS. 
b. A execução de ações de assistência terapêutica integral não é 
uma atribuição do SUS. 
c. Não compete ao SUS a formulação e execução da política de 
sangue e seus derivados. 
d. Não é um objetivo do SUS a identificação e divulgação dos 
fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
e. É atribuição do SUS a assistência ao trabalhador vítima de 
acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do 
trabalho. 
 
3. Instituto Consulplan - Enfermeiro (ISGH HRVJ)/''Sem 
Área''/2022 (e mais 5 concursos). Identificar e divulgar os fatores 
condicionantes e determinantes à saúde fazem parte dos objeti-
vos do SUS. 
 
Sobre os fatores determinantes sociais da saúde, é correto afir-
mar que: 
 
a. A forma de como a pessoa nasce não reflete na saúde do in-
divíduo. 
b. A rotina diária, as relações afetivas e o lazer são fatores irre-
levantes para uma saúde saudável. 
c. Os fatores culturais, étnicos, raciais e psicológicos influenciam 
na incidência de problemas de saúde. 
d. Nos países desenvolvidos, em decorrência da estabilidade 
econômica e social, as doenças como obesidade, câncer e proble-
mas cardíacos têm baixa incidência pois os hábitos alimentares 
são saudáveis. 
 
4. Instituto AOCP - Oficial (PM ES)/1º Tenente Dentista Cirurgião 
Dentista/Cirurgião Bucomaxilofacial/2022/(QOD) (e mais 19 con-
cursos). Sobre a vigilância em saúde, preencha a lacuna e assi-
nale a alternativa correta. 
A                          realiza um conjunto de ações capaz de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens 
e da prestação de serviços de interesse da saúde, compreendidas 
em todas as etapas e processos, da produção ao consumo e des-
carte. 
a) Vigilância Sanitária 
b) Vigilância Epidemiológica 
c) Vigilância do Trabalho 
d) Vigilância Ambiental 
e) Vigilância dos Serviços 

 
5. FUNDATEC - Enfermeiro (Pref Tramandaí)/2021. Com base na 
Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas abaixo: 
 I. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz 
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. 
 II. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de 
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou preven-
ção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicio-
nantes de saúde individual ou coletiva. 
 
 III. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um 
conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigi-
lância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e prote-
ção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação 
e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos 
e agravos advindos das condições de trabalho. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) I, II e III. 
 

6. IBFC - Enfermeiro (EBSERH HU-UNIFAP)/Saúde do Trabalha-
dor/2022. Sobre os princípios da Vigilância em Saúde do Traba-
lhador (VISAT), o princípio da              refere que todos os 
trabalhadores, independente de sua localização, urbana ou rural, 
de sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou in-
formal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, autô-
nomo, doméstico, aposentado ou demitido, são objeto e sujeitos 
da vigilância. Assinale a alternativa que preencha corretamente a 
lacuna. 
a. interdisciplinaridade 
b. integralidade 
c. universalidade 
d. descentralização 
e. hierarquização 
 
7. DIRENS Aeronáutica - Estágio de Adaptação à Graduação de 
Sargento (EEAR)/Enfermagem/2022/EAGS 2023. Relacione as 
colunas quanto aos princípios do SUS, os quais servem como base 
e são considerados valores estruturantes fundamentais e gerais. 
Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. 
1 – Universalidade 
2 – Integralidade 
3 – Equidade 
 
(    ) Todos têm igualdade na assistência à saúde, sem preconcei-
tos ou privilégios de qualquer espécie. 
(    ) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preven-
tivos e curativos. 
(    ) Direito de acesso à saúde em todos os níveis de assistência. 
a. 1 - 2 - 3 
b. 3 - 1 - 2 
c. 3 - 2 - 1 
d. 1 - 3 – 2 
 
8. IMPARH - Enfermeiro (SMS Fortaleza)/UTI NEO 
UCINCO/2021/Edital 26.2021. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos ser-
viços correspondentes e dá outras providências. É de responsabi-
lidade da Direção Nacional do Sistema Único da Saúde (SUS): 
a) executar os serviços públicos de saúde municipais. 
b) executar serviços de alimentação e nutrição e de saúde do 
trabalhador no âmbito da atenção básica. 
c) formar consórcios administrativos intermunicipais para geren-
ciar serviços de média e alta complexidade. 
d) definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assis-
tência de alta complexidade, de laboratórios de saúde pública, de 
vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária. 
9. OBJETIVA CONCURSOS - Assistente Social (FHSTE)/2019 (e 
mais 10 concursos). Sobre a Lei nº 8.080/1990, a direção do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada es-
fera de governo por alguns órgãos. Sobre esses órgãos, I. No 
âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. 
  
II. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva 
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 
  
analisar os itens abaixo: 
III. No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Sa-
úde ou órgão equivalente. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 
10. DIRENS Aeronáutica - Estágio de Adaptação de Oficiais de 
Apoio da Aeronáutica (CIAAR)/Enfermagem/2018/EAOAp 2019. A 
Lei nº 8.080/1990, dispõe sobre as condições para a promoção, 
a proteção e a recuperação da saúde, bem como sobre a organi-
zação e o funcionamento dos serviços do Sistema Único de Saúde. 

8



 

 

 

As competências, nos três níveis - Nacional, Estadual e Municipal 
- são listadas abaixo. 
Associe as colunas, relacionando as competências às suas respec-
tivas ações. 
COMPETÊNCIAS 
(1) Nacional 
(2) Estadual 
(3) Municipal 
  
AÇÕES 
(   ) Formação de consórcios administrativos intermunicipais. 
(   ) Formação de políticas de alimentação e nutrição. 
(   ) Fiscalização dos procedimentos dos serviços privados de sa-
úde. 
(   ) Prestação de apoio técnico e financeiro aos Municípios. 
A sequência correta dessa classificação é 
a) (1); (3); (2); (3). 
b) (2); (2); (1); (3). 
c) (3); (1); (2); (2). 
d) (3); (1); (3); (2). 
 
11. CEPERJ - Residência Multiprofissional em Hematologia e He-
moterapia em Saúde (HEMORIO)/Biomedicina e ou Biologia/2022 
(e mais 3 concursos). A instância colegiada, deliberativa e per-
manente do Sistema Único de Saúde (SUS), consagrados pela 
efetiva participação da sociedade civil organizada, que atua na 
formulação e proposição de estratégias e no controle da execução 
das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e 
financeiros, denomina-se segundo a Lei nº 8.142, de 28 de de-
zembro de 1990: 
 
a) Conferência de Saúde 
b) Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
c) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Co-
nasems) 
d) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 
e) Conselho de Saúde 
 
12. FGV - Oficial de Saúde (PM AM)/Enfermeiro/2022 (e mais 18 
concursos). A Lei nº 8.142/90 dispõe, entre outros assuntos, so-
bre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS). De acordo com o citado diploma normativo, o SUS 
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do 
Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: Confe-
rência de Saúde e Conselho de Saúde. 
 
Nesse contexto, é correto afirmar que 
 
a) o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, 
órgão colegiado composto por representantes do governo, pres-
tadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na for-
mulação de estratégias, vedado atuar em qualquer controle da 
execução da política de saúde. 
b) o Conselho de Saúde, em caráter temporário e consultivo, ór-
gão colegiado composto por representantes do governo, presta-
dores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua no con-
trole da execução da política de saúde na instância correspon-
dente, inclusive nos aspectos técnicos. 
c) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Co-
nasems) não terão representação no Conselho Nacional de Sa-
úde, visando à manutenção da autonomia e independência entre 
as instâncias. 
d) a Conferência de Saúde reunir-se-á anualmente com a repre-
sentação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de sa-
úde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Legisla-
tivo. 
e) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situa-
ção de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 

Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde. 
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