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664 
Processo Seletivo Simplificado 

Humaitá/RS 

 
Visitador(a) do PIM 

 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
10 
05 
15 

Total de questões 40 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e FUNÇÃO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo 
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido 
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais 
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após 
concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 

  
Os cortes na Capes e o futuro da pesquisa científica no 

Brasil 
 

Alerta de que uma das principais entidades de 
fomento à pesquisa no país ________ cortar bolsas joga 
luz sobre os problemas enfrentados pelos pesquisadores. 

O anúncio caiu como uma bomba na comunidade 
científica brasileira: ao menos 93 mil bolsas de 
pesquisadores e pós-graduandos e outras 105 mil de 
profissionais da educação poderão ser cortadas a partir de 
agosto de 2019, agravando ainda mais o cenário de crise 
atravessado pelas áreas de ciência, tecnologia e inovação 
no país. 

O alerta feito na semana passada pelo presidente 
da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível 
Superior (Capes), Abílio Baeta Neves, ___________ 
protestos nas ruas e nas redes sociais e reacendeu o 
debate sobre o impacto da emenda constitucional que 
instituiu um teto de gastos pelos próximos 20 anos. “Os 
impactos serão graves para os programas de fomento da 
agência”, declarou o presidente da Capes. 

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
pesquisadores enfrentaram o tempo chuvoso e 
protestaram na Avenida Paulista e na Cinelândia, exigindo 
a revisão da medida. Nas redes sociais, hashtags como 
#existepesquisanobr e #minhapesquisacapes viralizaram, 
com cientistas compartilhando suas pesquisas e 
justificando a importância das bolsas para a manutenção 
dos trabalhos e também para a sobrevivência dos 
estudantes. Segundo análise da Fundação Getúlio 
Vargas, houve ao menos 124 mil menções ao tema no 
Twitter. 

https://www.dw.com... - adaptado.  

 

1) Considerando-se a concordância, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) pode - instigou  
b) pôde - instigaram 
c) podem - instigaram 
d) pôde - instigou 
 

2) De acordo com o texto, pode-se afirmar que: 
 
I. Com o apoio do povo, a Capes pretende diminuir a 

quantidade de bolsas de pesquisa.  
II. Das 105 mil bolsas de profissionais da educação que 

poderão ser cortadas, 93 mil são de pesquisadores e 
pós-graduandos.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

3) De acordo com a norma culta, todos os vocábulos 
proparoxítonos devem ser acentuados graficamente. 
Assim como a palavra “científica” (título), as palavras 
abaixo são acentuadas, EXCETO: 
 
a) Público. 
b) Exército. 
c) Fósforo. 
d) Póchete.   
 

4) A palavra “contemporâneo” encontra sinônimo 
EXCETO em: 
 
a) Moderno. 
b) Coexistente. 
c) Oculto. 
d) Atual. 
 

5) Na frase “O beija-flor poliniza muitas plantas,”  as 
palavras sublinhadas são, respectivamente: 
 
a) Adjetivo - substantivo. 
b) Substantivo - verbo. 
c) Artigo - adjetivo. 
d) Artigo - substantivo. 
 

6) Quanto à ortografia, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Você deve ________ as informações ____________. 
 
a) extrair - essenciais 
b) estrair - ecenssiais 
c) estrair - essenciais 
d) extrair - ecenssiais  
 

7) Em relação ao uso do acento gráfico, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Cajá. 
b) Cajú. 
c) Móvel. 
d) Revolucionário. 
 

8) No trecho “Tenho pena da Ana. Ela não consegue 
dormir, pois seus pais estão viajando.”, a palavra 
sublinhada introduz circunstância de: 
 
a) Causa.  
b) Consequência. 
c) Conformidade. 
d) Condição. 
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9) Considerando-se a flexão verbal, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. “Vindo” é o gerúndio do verbo “ver”. 
II. “Visto” é o particípio do verbo “ver”. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

10) Quanto ao uso da crase, marcar C para as sentenças 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Fui à Bahia depois de passar por São Paulo. 
(---) Preciso agradecer àquele menino pelo que ele fez. 
 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
   

MATEMÁTICA 

 
11) O salário de Fernando, de R$ 920,00, será reajustado 
com um acréscimo de 5%. Sendo assim, o salário de 
Fernando passará a ser de: 
 
a) R$ 952,00 
b) R$ 966,00 
c) R$ 974,00 
d) R$ 988,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Certa pesquisa foi feita com 2.000 pessoas. Desse 
total, 700 pessoas tinham menos de 20 anos de idade. Ao 
se escolher aleatoriamente uma pessoa que respondeu à 
pesquisa, qual a probabilidade de ela ter 20 anos de idade 
ou mais? 
 
a) 70% 
b) 65% 
c) 60% 
d) 55% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) Certo boleto com valor nominal de R$ 64,00 possui 
uma taxa de juros simples mensal de 3%. Sabendo-se 
que foram gerados R$ 9,60 de juros, com quantos meses 
de atraso esse boleto foi pago? 
 
a) 5 meses. 
b) 4 meses. 
c) 3 meses. 
d) 2 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) Certa quantidade de suco foi distribuída em copos de 
200mL (em sua capacidade máxima), utilizando-se um 
total de 24 copos. Para comportar essa mesma 
quantidade de suco, ao todo, quantos copos de 300mL 
(em sua capacidade máxima) seriam necessários? 
 
a) 46 
b) 26 
c) 16 
d) 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) Em uma prova com 50 questões, a razão entre os 
erros e acertos de certo candidato é igual 3/7. Sendo 
assim, ao todo, quantas questões acertou esse 
candidato? 
 
a) 25 
b) 30 
c) 35 
d) 40 
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16) A taxa de 42% de juros simples ao ano é equivalente 
a 14% ao: 
 
a) Semestre. 
b) Quadrimestre. 
c) Trimestre. 
d) Bimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17) O quarto termo de certa progressão aritmética é igual 
a 20, e a sua razão é igual a 5. Qual o valor da soma dos 
quatro primeiros termos dessa progressão? 
 
a) 100 
b) 50 
c) 30 
d) 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18) Em determinado triângulo retângulo, sabe-se que os 
seus catetos medem 9cm e 12cm. Desse modo, qual o 
valor da hipotenusa desse triângulo?  
 
a) 17cm 
b) 16cm 
c) 15cm 
d) 14cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19) Considerando-se a matriz A abaixo, assinalar a 
alternativa que apresenta o valor de seu determinante: 
 











12

34
A   

a) det(A) = -2 
b) det(A) = -1 
c) det(A) = 1 
d) det(A) = 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) Certos números na sequência numérica abaixo foram 
substituídos pelas letras X e Y. Considerando-se o critério 
de formação desta sequência numérica, assinalar a 
alternativa que apresenta os valores de X e Y: 
 

2, 3, 5, 7, 11, 13, X, 19, Y, 29, 31, ... 
 
a) 17 e 27 
b) 15 e 21 
c) 17 e 23 
d) 18 e 25 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão. 
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21) Sobre o que a placa-mãe faz com cada peça 
conectada, analisar os itens abaixo: 
 
I. Processador: a placa-mãe transmite os “pedidos” de 

dados para a memória RAM e para o HD e transfere 
estes dados para o processador. 

II. Placa de vídeo: a placa-mãe envia as informações e os 
dados do processador e do HD para a placa de vídeo, e 
a placa de vídeo envia estes para o monitor. 

III. HD: a placa-mãe pega as informações e os dados do 
HD quando a memória RAM precisa. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

22) A respeito da Área de Trabalho do Windows 7 
Professional, analisar a sentença abaixo: 
 
Por padrão, o Windows espaça os ícones igualmente em 
uma grade invisível. Para colocar os ícones mais perto ou 
com mais precisão, é necessário desativar a grade 
(1ª parte). Para ocultar temporariamente todos os ícones 
da Área de Trabalho sem efetivamente removê-los, o 
usuário deverá clicar com o botão direito do mouse em 
uma parte vazia da Área de Trabalho, clicar em Exibir e 
em “Mostrar itens da Área de Trabalho” para apagar a 
marca de seleção dessa opção. Assim, nenhum ícone 
aparece na Área de Trabalho (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

23) Assinalar a alternativa em que ambos os exemplos 
são considerados periféricos de saída em um computador: 
 
a) Mouse e teclado. 
b) Fone de ouvido e microfone. 
c) Caixa de som e microfone. 
d) Caixa de som e fone de ouvido. 
 

24) No Excel 2010, é possível tornar todo o conteúdo 
visível em uma célula, exibindo-o em várias linhas, 
utilizando a funcionalidade: 
 
a) Mesclar e Centralizar. 
b) Quebrar Texto Automaticamente. 
c) Estilos de Célula. 
d) Formatação Condicional. 
 

25) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, um 
boato, ou hoax, é uma mensagem que possui conteúdo 
alarmente ou falso e que tem como remetente, ou aponta 
como autora, alguma instituição, empresa importante ou 
órgão governamental. Boatos podem trazer diversos 
problemas, tanto para aqueles que os recebem e os 
distribuem, como para aqueles que são citados em seus 
conteúdos. Entre estes diversos problemas, um boato 
pode: 
 
I. Conter códigos maliciosos. 
II. Espalhar desinformação pela Internet. 
III. Ocupar, desnecessariamente, espaço nas caixas de e-

mails dos usuários. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
   

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

  

Conhecimentos Gerais 

  
26) “A poucas horas do fim do prazo de inscrição, a 
edição do 2º semestre do Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) chegou a 469 mil candidatos participantes.” 

https://g1.globo.com/... - adaptado. 

 
Quanto ao Sisu, analisar os itens abaixo: 
 
I. É o sistema informatizado do Ministério da Educação 

por meio do qual instituições públicas de Ensino 
Superior oferecem vagas a candidatos participantes do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

II. Ao efetuar a inscrição, o candidato deve escolher, por 
ordem de preferência, até duas opções entre as vagas 
ofertadas pelas instituições participantes do Sisu. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
27) Segundo a Constituição Federal, para que alguém se 
candidate para o cargo de Presidente da República é 
necessário que atenda algumas condições de 
elegibilidade, como: nacionalidade brasileira,  exercício 
dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio 
eleitoral na circunscrição, filiação partidária, além de ter a 
idade mínima de:  
 
a) 21 anos. 
b) 35 anos. 
c) 18 anos. 
d) 40 anos. 
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28) Em conformidade com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-
se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais 
liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de 
direito privado na promoção, proteção e recuperação da 
saúde (1ª parte). Não é permitida a participação direta ou 
indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à saúde (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

29) Segundo a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, quanto ao direito à educação, incumbe 
ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, entre 
outras coisas: 
 
I. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

modalidades, bem como o aprendizado ao longo de 
toda a vida. 

II. Adoção de medidas individualizadas e coletivas em 
ambientes que maximizem o desenvolvimento 
acadêmico e social dos estudantes com deficiência, 
favorecendo o acesso, a permanência, a participação e 
a aprendizagem em instituições de ensino.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

30) Segundo a Lei nº 8.069/1990 - ECA, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, ________________, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
 
a) sem nenhuma prioridade 
b) com absoluta prioridade 
c) de forma facultativa 
d) com impropriedade  
 

31) Segundo a Lei Orgânica do Município, o território do 
Município divide-se em distritos, e as circunscrições 
urbanas classificam-se em: 
 
I. Cidade. 
II. Bairros. 
III. Vilas. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

32) Segundo a Lei Municipal nº 1.022/1990 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, são 
deveres do servidor, EXCETO: 
 
a) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
b) Tornar públicos os assuntos da repartição. 
c) Lealdade às instituições a que servir. 
d) Observância das normas legais regulamentares. 
 

33) De acordo com a Lei Municipal nº 1.022/1990 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, é 
proibido ao servidor qualquer ação ou omissão capaz de 
comprometer a dignidade e o decoro da função pública, 
ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do 
serviço ou causar dano à Administração Pública, 
especialmente: 
 
I. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de 

qualquer espécie, em razão de suas atribuições. 
II. Ser assíduo e pontual ao serviço. 
III. Recusar fé a documentos públicos. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

34) Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.544/2006 - 
PIM, analisar a sentença abaixo: 
 
O Programa Primeira Infância Melhor (PIM) tem por 
finalidade a promoção do desenvolvimento integral da 
criança, da gestação aos cinco anos de idade, com ênfase 
no período gestacional e na faixa etária de zero a três 
anos, complementando a ação da família e da 
comunidade (1ª parte). Ofertar apoio e orientação em 
relação ao acesso ao sistema de saúde, fortalecendo os 
saberes familiares sobre os cuidados com a saúde da 
gestante e da criança é uma das ações do PIM (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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35) Com base na Portaria de Consolidação nº 2/2017, 
pode-se afirmar que é um dos princípios do SUS e da 
Rede de Atenção à Saúde (RAS) a ser operacionalizado 
na Atenção Básica: 
 
a) Universalidade. 
b) Territorialização. 
c) Cuidado centrado na pessoa. 
d) Regionalização e hierarquização. 
 

36) De acordo com a Portaria de Consolidação nº 5/2017, 
na campanha nacional de vacinação da Influenza, são 
vacinados, entre outros: 
 
I. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. 
II. Gestantes e puérperas. 
III. Pessoas com 60 anos e mais. 
IV. Trabalhadores de saúde. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e IV. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

37) Considerando-se as recomendações de Dez Passos 
para uma Alimentação Saudável para Crianças Brasileiras 
Menores de Dois Anos, analisar os itens abaixo: 
 
I. Dar somente leite materno até os 24 meses, sem 

oferecer água, chás ou qualquer outro alimento. 
II. Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma 

alimentação variada é uma alimentação colorida. 
III. Estimular o consumo diário de frutas, verduras e 

legumes nas refeições. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

38) Em relação à aprendizagem por meio de jogos e 
brincadeiras, analisar os itens abaixo: 
 
I. A aprendizagem baseada em jogos e brincadeiras, que 

engloba a brincadeira livre e a brincadeira dirigida, 
oferece um excelente ambiente para promover o 
desenvolvimento cognitivo das crianças pequenas. 

II. O campo da aprendizagem por meio de jogos e 
brincadeiras não precisa atender às necessidades das 
crianças oriundas de diferentes contextos. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

39) O Visitador é a pessoa que realiza, semanalmente, o 
trabalho direto com as famílias, em suas casas. Planeja, 
executa e avalia atividades individuais e grupais com 
gestantes, famílias e suas crianças. Com base nisso, 
assinalar a alternativa que NÃO apresenta uma dessas 
atividades:  
 
a) Ser responsável pelo trabalho de, no máximo, com 

duas famílias. 
b) Orientar as famílias sobre as atividades de estimulação 

adequadas ao desenvolvimento das crianças e 
gestantes. 

c) Acompanhar os resultados alcançados pelas crianças. 
d) Controlar a qualidade das ações educativas realizadas 

pelas próprias famílias junto às crianças. 
 

40) Considerando-se a prevenção de acidentes, são 
algumas orientações para evitar acidentes relacionados a 
quedas que o Visitador poderá repassar às famílias: 
 
I. Instalar grades ou redes de proteção nas janelas e 

sacadas. 
II. Usar portões de segurança no topo e na base das 

escadas. 
III. Colocar antiderrapante nos tapetes para ser evitadas 

as quedas em pisos escorregadios. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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