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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Para ser honesta, não consigo entender como
os holandeses, pessoas boas, honestas e
direitas, podem nos julgar assim. A nós – o
povo mais oprimido, infeliz, e digno de pena
de todo o mundo. Só tenho uma esperança: de
que esse antissemitismo seja apenas uma onda
passageira, de que os holandeses mostrem suas
verdadeiras cores, que nunca se afastem
daquilo que, em seus corações, sabem ser
justos, porque isso é uma injustiça! E se eles
levarem adiante essa terrível ameaça, os
poucos judeus que continuam na Holanda terão
de ir embora. Também teremos de colocar as
trouxas nas costas e partir para longe deste país
lindo, que um dia nos recebeu tão gentilmente
e que agora nos vira as costas. Amo a Holanda.
Um dia esperei que se tornasse a minha pátria,
já que perdi aquela onde nasci. E ainda espero.
(FRANK, Anne. O diário de Anne Frank. 8 ed.
Rio de janeiro: Bestbolso, 2009, p. 334).

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 03
Qual é o significado
“antissemitismo”?

da

expressão

(A)
preconceito,
estrangeiros.

hostilidades

contra

(B)
preconceito,
holandeses.

hostilidades

contra

(C) preconceito, hostilidade contra pessoas
egoístas.
(D) preconceito, hostilidades contra judeus.
(E) preconceito,
alemães.

hostilidades

contra

os

QUESTÃO 04
O verbo “teremos”, utilizado no texto (linha
13) está em que tempo?
(A) presente do indicativo.
(B) futuro do presente.
(C) futuro do pretérito.

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, pode-se concluir que
Anne Frank era:

(D) futuro do subjuntivo.
(E) futuro do imperativo.

(A) muçulmana.
QUESTÃO 05

(B) católica.

Assinale a alternativa onde a crase está
empregada INCORRETAMENTE:

(C) judia.
(D) budista.

(A) O professor fez críticas à algumas alunas.

(E) ateia.

(B) Iremos à praia amanhã.
(C) Maria vai à loja depois do almoço.
QUESTÃO 02

De acordo com o texto, Anne Frank está
preocupada com o(a):

(D) Nós estamos à espera de você.
(E) Eles preferem ir à escola.

(A) o crescente antissemitismo na Holanda.
(B) o nacionalismo holandês.
(C) a direita holandesa.
(D) a esquerda holandesa.
(E) o egoísmo do povo holandês.
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Uma usina produz 500 litros de álcool com
6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine
quantos litros de álcool são produzidos com
15.000 kg de cana-de-açúcar:

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 10
Numa turma de 40 amigos, 40% torcem para o
Corinthians, 30% para o São Paulo, 20% para
o Palmeiras e 10% para o Santos. Assinale
quantos torcem para o São Paulo:
(A) 10.
(B) 12.
(C) 13.

(A) 800.
(B) 1.000
(C) 1.150.
(D) 1.250.
(E) 1.500.

(D) 14.
(E) 15.

QUESTÃO 07
Uma equipe de 5 juízes gastou 12 dias para
analisar as provas de um processo.
Considerando a mesma proporção, quantos
dias levarão 30 juízes para analisar tais provas?

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 11
A verificação de ortografia e gramática, no
Microsoft 2010, é acionada através de uma das
teclas abaixo. Assinale a alternativa correta:
(A) F4.
(B) F5.

(A) 1.
(B) 2.
(C) 4.
(D) 5.
(E) 6.

(C) F6.
(D) F7.
(E) F8.
QUESTÃO 08

Sobre o tema das equações de primeiro grau,
informe o resultado de 5a+8-3a=a+24?
(A) 16.
(B) 12.
(C) 10.
(D) 8.
(E) 4.

QUESTÃO 12
Para transpor dados de linhas para colunas em
planilha do Excel 2010, deve-se selecionar o
intervalo de dados que deseja reorganizar;
Copiar (Ctrl + C); clicar com o botão direito do
mouse na primeira célula onde deseja colar os
dados e escolher a opção:
(A) colar.

QUESTÃO 09
Ainda sobre as equações de primeiro grau,
assinale a resposta correta para a seguinte
equação: 2e+12-e=-2e+24

(B) inserir.
(C) páginas.
(D) aditivos.
(E) transpor.

(A) 2.
(B) 3.
(C) 4.
(D) 5.
(E) 6.
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QUESTÃO 13
Durante a elaboração de uma apresentação
multimídia no MS Power Point 2010, é
possível uma rápida inserção de um slide
através do atalho:
(A) CRTL + M.
(B) CTRL + H.

METROCAPITAL Soluções

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E
CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO
QUESTÃO 16
Quais dos povos abaixo foram fundamentais
para a construção de Cerquilho?
(A) romenos, poloneses e alemães.
(B) portugueses, suíços e italianos.

(C) CTRL + U.

(C) finlandeses, japoneses e espanhóis.

(D) CTRL + S.

(D) húngaros, russos e italianos.

(E) CTRL + ALT + L.

(E) espanhóis, italianos e portugueses.
QUESTÃO 17

QUESTÃO 14
Durante a confecção de um slide (Power Point
2010), o usuário apaga a primeira letra de uma
palavra e, em seguida, decide apagar a seguinte
também. Para isso, ele poderá clicar em:
(A) F4.

Sobre a história da cidade de Cerquilho,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Italianos, espanhóis e árabes colaboraram
na fundação da cidade.

(B) F3.

II – Cerquilho, antigamente, pertencia à Vila
de Pirapora, atualmente Tietê.

(C) F8.

III – O lema da cidade é “hic amor vincit”.

(D) F9.

(A) apenas o item I é verdadeiro.

(E) F10.

(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas o item III é verdadeiro.
QUESTÃO 15

(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.

Pequenos arquivos localmente salvos pelo
navegador, no computador do usuário, cuja
finalidade é melhorar a experiência de futuras
navegações, são denominados:

(E) apenas os itens II e III são verdadeiros.

(A) dastes.
(B) cookies.
(C) DRLs.
(D) boxters.
(E) sills.

QUESTÃO 18
Sobre a geografia da cidade, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I Cerquilho localiza-se na Região
Metropolitana de Sorocaba.
II – Cerquilho localiza-se na Mesorregião de
Itapetininga.
III – Cerquilho localiza-se na Microrregião de
Tatuí.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas os itens I e III são verdadeiros.
(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) todos os itens são verdadeiros.
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METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 19

QUESTÃO 22

A palavra “Cerquilho”, de origem espanhola,
significa:

Ainda de acordo com a Lei n. 10.216/2001 e
no que se refere à internação, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

(A) puxado, carregado.
(B) cercado, cerquinho.
(C) iluminado, claro.
(D) alto, expoente.
(E) forte, robusto.

QUESTÃO 20
Qual é o nome do vice-prefeito de Cerquilho?
(A) Mariano Reis de Oliveira.
(B) Aldomir José Sanson.
(C) Germano Reis de Oliveira.
(D) Antônio del Bem Juniori.
(E) Wagner Lessa Assan.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
De acordo com a Lei n. 10.216/2001, são
direitos da pessoa portadora de transtorno
mental, previstos no art. 2°, parágrafo único,
EXCETO:
(A) ser tratada preferencialmente, em serviços
comunitários de saúde mental.

I – A internação, em qualquer de suas
modalidades, só será indicada quando os
recursos extra-hospitalares se mostrarem
insuficientes.
II – É permitida a internação de pacientes
portadores de transtornos mentais em situações
com características asilares.
III – O tratamento visará, como finalidade
transitória, a reinserção do paciente em seu
meio.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas o item III é verdadeiro.
(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) apenas os itens I e III são verdadeiros.

QUESTÃO 23
No que se refere aos tipos de internação
psiquiátrica previstos na Lei n. 10.216/2001,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – internação compulsória:
determinada pela família.

aquela

(B) escolher o local onde será realizado o
tratamento ou a internação.

II – internação involuntária: aquela que se dá
com o consentimento do usuário ou com
pedido de terceiro.

(C) ser tratada em ambiente terapêutico pelos
meios menos invasivos possíveis.

III – internação voluntária: aquela determinada
pela Justiça.

(D) receber o maior número de informações a
respeito de sua doença e de seu tratamento.

(A) apenas o item I é verdadeiro.

(E) ter garantia de sigilo nas informações
prestadas.

(C) apenas o item III é verdadeiro.

(B) apenas o item II é verdadeiro.
(D) apenas o item II e III são verdadeiros.
(E) nenhum dos itens é verdadeiro.
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METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 24

QUESTÃO 27

A internação psiquiátrica involuntária deverá
ser comunicada ao Ministério Público Estadual
no prazo de:

No que se refere ao CAPS III, assinale a
alternativa que NÃO corresponde a uma de
suas características:

(A) 12 horas.

(A) responsabilizar-se, sob coordenação do
gestor local, pela organização da demanda e da
rede de cuidados em saúde mental no âmbito
do seu território.

(B) 24 horas.
(C) 36 horas.
(D) 48 horas.

(B) supervisionar e capacitar as equipes de
atenção básica, serviços e programas de saúde
mental no âmbito do seu território e/ou módulo
assistencial.

(E) 72 horas.

QUESTÃO 25
De acordo com a Portaria 336/2002 do
Ministério da Saúde, analise os itens a seguir e,
ao final, assinale a alternativa correta:
I – A assistência prestada ao paciente no CAPS
I inclui visitas domiciliares, atendimento à
família, dentre outros serviços.
II – É característica do CAPS II coordenar, por
delegação do gestor local, as atividades de
supervisão
de
unidades
hospitalares
psiquiátricas no âmbito do seu território.
III – O limite máximo de atendimento do
CAPS II é de 35 pacientes/dia.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item II é verdadeiro.

(C) promover a integração entre a unidade do
município e o Ministério da Saúde.
(D) constituir-se em serviço ambulatorial de
atenção contínua, durante 24 horas
diariamente, incluindo feriados e finais de
semana.
(E) estar referenciado a um serviço de
atendimento de urgência/emergência geral de
sua região, que fará o suporte de atenção
médica.

QUESTÃO 28
São atividades prestadas ao paciente pelo
CAPS III, EXCETO:

(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.

(A) permanência de um mesmo paciente no
acolhimento noturno limitada a 07 dias
consecutivos ou 15 dias intercalados em um
período de 30 dias.

(E) todos os itens são verdadeiros.

(B) atendimento à família.

(C) apenas o item III é verdadeiro.

QUESTÃO 26

(C) visitas e atendimentos domiciliares.

A 8ª Conferência Nacional de Saúde, conforme
pode ser percebido em seu relatório final,
tratou de assuntos como:

(D) atividades comunitárias enfocando a
integração do doente mental na comunidade e
sua inserção familiar e social.

(A) contratação de médicos estrangeiros.

(E) atendimento em oficinas terapêuticas
executadas por profissional de nível superior
ou nível médio.

(B) direito à saúde e reformulação do Sistema
Nacional de Saúde.
(C) déficit de profissionais da área médica nas
Regiões Norte e Nordeste do País.
(D) realização de exames de proficiência.
(E) salário dos profissionais da área de saúde.
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METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 29

QUESTÃO 31

De acordo com o art. 1° da Lei n. 8142/1990, o
Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em
cada esfera de governo, com as seguintes
instâncias colegiadas:

De acordo com a Portaria n. 3088/2011 do
Ministério da Saúde, constituem-se diretrizes
para o funcionamento da Rede de Atenção
Psicossocial, EXCETO:

(A) Associação de Saúde e Conselho de Saúde.

(A) respeito aos direitos humanos, garantindo
a autonomia e a liberdade das pessoas.

(B) Junta de Saúde e Equipe de Saúde.
(C) Conferência de Saúde e Conselho de
Saúde.

(B) combate a estigmas e preconceitos.

(D) Plano de Saúde e Conselho de Saúde.

(C) atenção humanizada e centrada nas
necessidades das pessoas.

(E) Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde.

(D) promoção da igualdade perante a lei.
(E) desenvolvimento
Resolução de Danos.

de

estratégias

de

QUESTÃO 30
Ainda de acordo com a Lei n. 8142/1990 e no
que se refere aos recursos do Fundo Nacional
de Saúde (FNS), analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:
I – Serão alocados como cobertura das ações e
serviços de saúde a serem implementados
pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
II – Serão alocados como investimentos
previstos no Plano Quinquenal do Ministério
da Saúde.
III – Serão alocados como despesas de custeio
e de capital do Ministério da Saúde, seus
órgãos e entidades, da administração direta e
indireta.
(A) apenas o item I é verdadeiro.

QUESTÃO 32
Ainda de acordo com a Portaria n. 3088/2011
do Ministério da Saúde, mais precisamente no
tocante aos objetivos gerais da Rede de
Atenção Psicossocial, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – garantir a articulação e integração dos
pontos de atenção das redes de saúde no
território, qualificando o cuidado por meio do
acolhimento, do acompanhamento contínuo e
da atenção às urgências.
II – promover o acesso das pessoas com
transtornos mentais e com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool outras
drogas e suas famílias aos pontos de atenção.

(C) apenas o item III é verdadeiro.

III – reduzir o acesso à atenção psicossocial da
população em geral.

(D) apenas os itens II e III são verdadeiros.

(A) apenas o item I é verdadeiro.

(E) todos os itens são verdadeiros.

(B) apenas o item II é verdadeiro.

(B) apenas o item II é verdadeiro.

(C) apenas o item III é verdadeiro.
(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) apenas os itens II e III são verdadeiros.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 35

Ainda de acordo com a Portaria n. 3088/2011
do Ministério da Saúde, mas desta vez no
tocante aos objetivos específicos da Rede de
atenção Psicossocial, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:

Ainda de acordo com a lei n. 8080/1990,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

I – reduzir danos provocados pelo consumo de
crack, álcool e outras drogas.
II – promover mecanismos de formação
permanente aos profissionais da saúde.
III – prevenir o consumo e a dependência de
crack, álcool e outras drogas.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas o item III é verdadeiro.
(D) apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) todos os itens são verdadeiros.

I – A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado, sempre que puder,
prover as condições indispensáveis ao seu
pleno exercício.
II – O dever do Estado não exclui o das
pessoas, da família, das empresas e da
sociedade.
III – Os níveis de saúde expressam a
organização social e econômica do País, tendo
a saúde como determinantes e condicionantes,
entre outros, a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, a atividade
física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens
e serviços essenciais.
(A) apenas o item I é verdadeiro.

QUESTÃO 34
De acordo com a Lei n. 8080/1990, são
objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS):
I – a identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde.
II – a assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, com a realização integrada das ações
assistências e das atividades preventivas.

(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas os itens II e III são verdadeiros.
(D) apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 36

III – a promoção da dignidade humana como
valor inatingível.

De acordo com o art. 6° da Lei n. 8080/1990,
estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS) a execução das
seguintes ações, EXCETO:

IV – a não-diferenciação entre pacientes.

(A) de vigilância sanitária.

(A) apenas os itens I e II são verdadeiros.

(B) de fiscalização de pandemias.

(B) apenas os itens II e III são verdadeiros.

(C) de vigilância epidemiológica.

(C) apenas os itens III e IV são verdadeiros.

(D) de assistência terapêutica
inclusive farmacêutica.

(D) apenas os itens I e IV são verdadeiros.
(E) apenas os itens I e III são verdadeiros.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 39

De acordo com a Lei n. 8080/1990, a direção
do Sistema Único de Saúde (SUS) é única,
sendo exercida em cada esfera de governo
pelos seguintes órgãos:

Compete à direção estadual do Sistema Único
de Saúde (SUS), EXCETO:

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.
III – no âmbito dos Municípios, pelos CAPS
ou órgãos equivalentes.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas o item III é verdadeiro.

(A) promover a descentralização para os
Municípios dos serviços e das ações de saúde.
(B) participar, junto com os órgãos afins, do
controle dos agravos do meio ambiente que
tenham repercussão na saúde humana.
(C) promover campanhas institucionais a fim
de cooptar parcerias com o setor privado.
(D) colaborar com a União na execução da
vigilância sanitária de portos, aeroportos e
fronteiras.
(E) participar da formulação da política e da
execução de ações de saneamento básico.

(D) apenas o item I e II são verdadeiros.
(E) todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 38
Compete à direção nacional do Sistema Único
de Saúde (SUS), EXCETO:
(A) manter parcerias com ministérios da saúde
estrangeiros, a fim de possibilitar o
intercâmbio de informações.
(B) formular, avaliar e apoiar políticas de
alimentação e nutrição.
(C) participar da definição de normas e
mecanismos de controle, com órgãos afins, de
agravo sobre o meio ambiente ou dele
decorrentes, que tenham repercussão na saúde
humana.

QUESTÃO 40
Compete à direção municipal do Sistema
Único de Saúde, EXCETO:
(A) regulamentar o salário e as gratificações
dos profissionais da área da saúde.
(B) dar execução, no âmbito municipal, à
política de insumos e equipamentos para a
saúde.
(C) gerir laboratórios públicos de saúde e
hemocentros.
(D) formar consórcios
intermunicipais.

administrativos

(E) controlar e fiscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde.

(D) coordenar e participar na execução das
ações de vigilância epidemiológica.
(E) controlar e fiscalizar procedimentos,
produtos e substâncias de interesse para a
saúde.
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