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Leia o texto a seguir e responda as questões 1, 2, 3 e 4.

Hospitalização de adolescentes por transtornos men-
tais aumenta e preocupa pediatras.

As internações hospitalares de adolescentes com ida-
de de 10 a 14 anos motivadas por doenças mentais e com-
portamentais aumentaram 107% nos últimos dez anos no 
Sistema Único de Saúde (SUS), registrando quase 25 mil 
casos no período. Na faixa etária de 15 a 19 anos, foram 
mais de 130 mil internações em uma década.

Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Pe-
diatria (SBP), elaborado com base em dados do Ministério 
da Saúde, o aumento das hospitalizações ± muitas delas 
motivadas por quadros graves de transtorno de humor, 
estresse e outras doenças ± pode estar relacionado a um 
aumento da incidência da chamada doença do século XXI: 
a depressão. No entanto, os pediatras não descartam a 
possibilidade também de maior procura pela assistência 
ou aperfeiçoamento das notificações.

Fonte: http://www.saudebrasilnet.com.br/noticias/
hospitalizacao-deadolescentes-por-transtornos-mentais-
-aumenta-e-preocupa-pediatras

1. (EBSERH – FARMACÊUTICO – IBFC – 2020)
 Assinale a alternativa em que o acento grave, indica-

dor de crase, foi usado corretamente.
(A) Às informações fornecidas pelo Ministério da Saú-
de embasam as conclusões do texto.
(B) O texto é embasado segundo às informações for-
necidas pelo Ministério da Saúde.
(C)  O Ministério da Saúde embasou às informações 
fornecidas pelo texto.
(D) Em relação às informações do texto, elas foram 
embasadas pelo Ministério da Saúde.
(E) Às conclusões do texto foram embasadas de acor-
do com as informações fornecidas pelo Ministério da 
Saúde.

2. (EBSERH – FARMACÊUTICO – IBFC – 2020)
 Assinale a alternativa em que, de acordo com as re-

gras de pontuação, o título do texto está corretamente 
reescrito.

(A) O aumento, de hospitalização, de adolescentes por 
transtornos mentais preocupa pediatras.
(B)  A hospitalização, por transtornos mentais de ado-
lescentes preocupa, pediatras.
(C) O aumento de adolescentes hospitalizados por 
transtornos mentais, preocupa pediatras.
(D) Por transtornos mentais, hospitalização de, adoles-
centes, preocupa pediatras.
(E) O aumento da hospitalização, por transtornos men-
tais de adolescentes, preocupa pediatras.

3. (EBSERH – FARMACÊUTICO – IBFC – 2020)
 Assinale a alternativa que apresenta, respectivamen-

te, os sinônimos das palavras “motivadas” e “incidência” 
presentes no segundo parágrafo do texto.

(A) causadas / coincidência.
(B)  resultadas / existência.
(C)  originadas / ocorrência.
(D) esperadas / concorrência.
(E) animadas / abstinência.

4. (EBSERH – FARMACÊUTICO – IBFC – 2020)
 Sobre a interpretação do texto, assinale a alternati-

va incorreta.
(A)De acordo com o texto, abre-se um novo campo de 
pesquisa para os pediatras que precisam fazer uma 
nova formação para compreender esse novo fenôme-
no.
(B) Segundo o levantamento apontado, transtorno de 
humor e estresse são alguns dos motivos das hospita-
lizações de adolescentes.
(C)  Uma hipótese para o aumento do número de hos-
pitalizações de adolescentes por transtornos mentais 
pode ser a chamada doença do século XXI: a depres-
são.
(D) Com base em dados do Ministério da Saúde, na 
faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil 
internações em uma década.
(E)A pesquisa abrangeu adolescentes da faixa etária de 
10 a 19 anos.

Leia o texto a seguir e responda as questões 5, 6, 7, 8 
e 9.

Adaptado

 A terceira edição da pesquisa Nossa Escola em (Re)
Construção ouviu estudantes dos ensinos fundamental e 
médio e mostrou que 64% deles «consideram importan-
te» ter psicólogo na escola para atendê-los.
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Os jovens querem profissionais de psicologia na escola 
«tanto no apoio para lidar com sentimentos, quanto para 
orientar sobre o que venham a fazer no futuro».

«Há uma preocupação entre os alunos de que as esco-
las apoiem no desenho do futuro deles», destaca Tatiana 
Klix, diretora da Porvir, uma plataforma que produz conte-
údos de apoio a educadores, que também esteve à frente 
da pesquisa.

A atuação permanente de psicólogos nas escolas está 
prevista em projeto de lei (PL) aprovado pelo Congresso 
Nacional.

A pesquisa ouviu 258.680 estudantes, de 11 a 21 anos, 
de todo o Brasil. A maior participação na pesquisa foi de 
estudantes da Região Sudeste (63,5%). A maioria passou a 
maior parte da vida escolar em escolas públicas (93,4%), 
tinha de 15 a 17 anos (58%), é formada de meninas (52%) 
e se define de cor parda (42%).

Fonte: https://www.metrojornal.com.br/
foco/2019/11/30/maioriaestudantes-psicologo-escolas.
html

5. (EBSERH – FARMACÊUTICO – IBFC – 2020)
 Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 

acentuadas corretamente.
(A) açaí, impár, música.
(B) essêncialmente, caráter, neurônios.
(C) necessário, projéto, específico.
(D) despértam, até, médicos.
(E) saúdam, privilégio, herói.

6. (EBSERH – FARMACÊUTICO – IBFC – 2020)
De acordo com as regras de concordância verbal e no-

minal, assinale a alternativa correta.
(A) As dificuldades socioemocionais representam pro-
blemas muito graves e presentes na vida de adoles-
centes de vários níveis social.
(B)  A presença de profissionais da área de psicologia é 
uma reivindicação e direito dos jovens que, na rede de 
ensino, tem necessidade de apoio psicológico.
(C)  A necessidade de auxílio psicológico, por meio da 
presença de profissionais da área de saúde mental nas 
escolas, deve ser um fato observado pelas autorida-
des.
(D) Os direitos devem ser cumpridos para que haja 
condições saudável de convivência entre os jovens na 
idade escolar.
(E) Os pais e responsáveis devem ficar atentos com 
quem os adolescentes convive no seu cotidiano.

7. (EBSERH – FARMACÊUTICO – IBFC – 2020)
Leia o trecho: “Há uma preocupação entre os alunos 

de que as escolas apoiem no desenho do futuro deles”, 
destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma 
que produz conteúdos de apoio a educadores, que tam-
bém esteve à frente da pesquisa.´ e assinale a alternati-
va incorreta.

(A) O verbo “haver é impessoal.
(B)  A palavra “entre” é, morfologicamente, uma pre-
posição.
(C)  A expressão “uma plataforma” é composta, res-
pectivamente, por um artigo indefinido e um substan-
tivo.
(D) Em “apoio a educadores”, a palavra “a” é uma pre-
posição.
(E) Em “que também esteve”, a palavra “que” é uma 
conjunção.

8.(EBSERH – FARMACÊUTICO – IBFC – 2020)
Assinale a alternativa que preencha correta e respec-

tivamente as lacunas do trecho a seguir, respeitando o 
sentido pretendido pelo texto e a Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa.

“_____ no apoio para lidar com sentimentos, ____ 
para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”.

(A)  Seje / seja.
(B)  Seja / como.
(C)  Quiça / seja.
(D) Mas / mais.
(E) Mais / menos.

9. (EBSERH – FARMACÊUTICO – IBFC – 2020)
A partir da interpretação do texto acima, assinale a al-

ternativa correta.
(A) Trata-se de uma reportagem baseada em estatís-
ticas internacionais e que sustenta os argumentos ne-
cessários para a aprovação do PL pelo Congresso Na-
cional.
(B)  A demanda dos estudantes por profissionais da 
educação se deve a uma necessidade tanto de saúde 
emocional como de orientação vocacional.
(C)  Por tratar-se de uma pesquisa feita tanto com alu-
nos do ensino fundamental como do ensino médio 
nada podemos inferir sobre a necessidade de profis-
sionais da saúde mental para aluno da primeira infân-
cia.
(D) O resultado da pesquisa sustenta-se, majoritaria-
mente, na demanda de estudantes de escolas da rede 
pública e dividi-se igualmente pela escuta de pessoas 
do sexo feminino e do sexo masculino.
(E) Sabemos pelo texto que a pesquisa não ouviu es-
tudantes da rede de ensino privado por compreender 
que a maior necessidade por auxílio psíquico advém 
das pessoas que não podem pagar pelo ensino.
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Leia os textos a seguir e responda as questões 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 

[Texto 1]
Trecho do artigo Trabalho e Existência produzido pelo Sesc São Paulo.
As atividades humanas designadas como trabalho, para além de seu caráter utilitário, também são responsáveis por 

construir identidades. Uma vez que organizam o tempo, determinam as relações entre os indivíduos e configuram sua 
autorrepresentação, torna-se compreensível que nos entendamos em função das atividades laborais que exercemos.

Catálogo impresso Publicação Sesc SP - Nós, criação, trabalho e cidadania. Novembro de 2019.

[Texto 2]

10. (EBSERH – FARMACÊUTICO – IBFC – 2020)
 Analise as afirmativas abaixo em relação ao [texto 1] e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) No trecho “As atividades humanas designadas como trabalho, para além de seu caráter utilitário”, os termos 

destacados são classificados como adjetivos. 
( ) A palavra “também” é um advérbio de exclusão. 
( ) No trecho “Uma vez que organizam o tempo”, o termo destacado funciona sintaticamente como Objeto Direto. 
( ) O trecho “que nos entendamos em função das atividades laborais.” É classificado sintaticamente como Oração 

Subordinada Completiva Nominal. 
( ) O trecho “que exercemos” sintaticamente como Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
(A) F, F, V, V, V.
(B)  V, V, F, F, F.
(C)  F, F, V, F, F.
(D) V, F, V, F, V.
(E) V, F, F, V, V.

11. (EBSERH – FARMACÊUTICO – IBFC – 2020)
 Assinale a alternativa correta que contenha a expressão mais condizente com a interpretação sobre trabalho pro-

posta pelo [texto 1].
(A) O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.
(B) Deus ajuda quem cedo madruga.
(C)  Tempo é dinheiro.
(D) Cabeça vazia, oficina do diabo.
(E) O trabalho enobrece o homem.
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1.(IBFC - TÉCNICO (EBSERH)/CONTABILIDADE/2020 
(E MAIS 9 CONCURSOS)

Analise as sentenças a seguir.
I. Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prê-

mio Nobel.
II. Os estudos sobre radioatividade são de extrema im-

portância!
III. Como os estudos sobre radioatividade são realiza-

dos?
IV. Estude sempre para ampliar os conhecimentos.

De acordo com as sentenças apresentadas e sabendo 
que a uma proposição pode-se atribuir um valor lógico, 
assinale a alternativa incorreta.

(A) A sentença I trata de uma proposição
(B) As sentenças II, III e IV não possuem valor lógico 

atribuível
(C) A sentença II não é uma proposição
(D) A sentença III é uma sentença interrogativa
(E) A sentença IV é uma proposição

2.(IBFC - ADVOGADO (EBSERH)/2020 (E MAIS 62 
CONCURSOS)

Considerando que os símbolos ∧, ∨, → e ↔ repre-
sentem operadores lógicos e significam “e”, “ou”, “então” 
e “se e somente se”, respectivamente, análise os seguintes 
testes lógicos e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

 
(  ) (32−3×12=−4∧12+15=27)
 
(  ) (15+2≠17∨18−9=9)
 
(  ) (12÷4=4↔25−13=12)
 
(  ) (48÷4=12→16+17≠33)
 
(  ) (13+12=9∨1+1=3)
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-

reta de cima para baixo.
(A)  V, F, V, F, V
(B) V, V, F, F, F
(C) F, F, V, V, V
(D) V, F, F, V, V
(E) F, V, F, V, F

3.(IBFC - ADVOGADO (EBSERH)/2020 (E MAIS 62 
CONCURSOS)

Se A e B simbolizam, respectivamente, as proposições 
“João recebe uma promoção no emprego” e “João compra 
um carro novo”, considere a proposição composta A → B 
para analisar as afirmações.

 
I. A proposição composta A → B é falsa se A é falsa e 

B é falsa.
 
II. A proposição composta A → B é verdadeira se B é 

verdadeira e A é verdadeira.
 
III. A proposição composta A → B é verdadeira se A é 

falsa e B é verdadeira.
 
Assinale a alternativa correta.
(A) Apenas a segunda afirmação é verdadeira
(B)  Apenas a terceira afirmação é falsa
(C) Apenas a segunda afirmação é falsa
(D) Todas as afirmações são verdadeiras
(E) Apenas a primeira afirmação é falsa

4.(IBFC - ADVOGADO (EBSERH)/2020 (E MAIS 62 
CONCURSOS)

Analise as sentenças a seguir, verificando quais resul-
tam em valores lógicos verdadeiros e quais resultam em 
valores lógicos falsos.

 
Considere que os símbolos → e ↔ representam os 

operadores lógicos “se...então” e }”se e somente se”, res-
pectivamente.

 
(  ) A probabilidade de se escolher, ao acaso, um núme-

ro maior que 6 no conjunto A = {2,5,8,25,1,12} é de 50%.
 
(  ) A negação da negação de uma proposição, resulta 

na própria proposição.
 
(  ) (5 – 2 = 2) → (5 + 2 = 8).
 
(  ) ( 1–√69>225−−−√) ↔ (4 > 3).
 
De acordo com as sentenças apresentadas, assinale 

a alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo dos valores lógicos das proposições.

(A) V, F, F, V 
(B) F, V, F, V 
(C) V, V, V, F
(D)  F, V, V, F
(E) V, V, F, V
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5.(IBFC - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (EB-
SERH)/2020 (E MAIS 2 CONCURSOS)

Seja a proposição condicional “Se faz sol, Pedro vai à 
praia”, analise as sentenças abaixo.

 
I. Pedro vai à praia se faz sol.
 
II. Fazer sol implica Pedro ir à praia.
 
III. Fazer sol é condição necessária para Pedro ir à praia.
 
IV. Fazer sol é condição suficiente para Pedro ir à praia.
 
Assinale a alternativa incorreta.
(A) Apenas as sentenças I e II corresponde a proposi-
ção condicional “se faz sol, Pedro vai à praia”
(B) Apenas as sentenças I e IV corresponde a proposi-
ção condicional “se faz sol, Pedro vai à praia”
(C) A sentença III corresponde a proposição condicio-
nal “se faz sol, Pedro vai à praia”
(D) A sentença II corresponde a proposição condicio-
nal “se faz sol, Pedro vai à praia”
(E) A sentença IV corresponde a proposição condicio-
nal “se faz sol, Pedro vai à praia”

6.(IBFC - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (EB-
SERH)/2020 (E MAIS 2 CONCURSOS)

Dada a sentença
 
“Ou Camila é médica ou Ana é dentista.”
 
Assinale a alternativa que apresenta a negação das 

proposições anteriores.
(A) Camila não é médica e Ana não é dentista
(B) Camila não é médica ou Ana não é dentista
(C)  Se Camila não é médica então Ana não é dentista
(D) Camila é médica se e somente se Ana é dentista
(E) Se Camila é médica então Ana é dentista

7.(IBFC - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (EB-
SERH)/2020 (E MAIS 2 CONCURSOS)

Em relação à lógica da argumentação, assinale a alter-
nativa que preencha corretamente a lacuna.

 
“Os argumentos podem ter apenas uma premissa, ou 

várias; contudo, só haverá um(a) _____. “
(A) Intenção
(B) Intuito
(C) Objetivo
(D) Conclusão
(E)  Diferença

8.(IBFC - TÉCNICO (EBSERH)/CONTABILIDADE/2020 
(E MAIS 9 CONCURSOS)

Uma empresa é especialista na fabricação de três tipos 
de produtos, eles aqui serão chamados de tipo A, tipo B e 
tipo C. Considere que “Algum B é C”, que “Algum A é B” e 
“Nenhum C é A” e assinale a alternativa correta.

(A) “Algum produto do tipo A é também do tipo C” é 
uma afirmação correta
(B) “Algum produto do tipo C não é do tipo B” é uma 
afirmação falsa
(C) “Algum produto do tipo B não é do tipo A” é uma 
afirmação correta
(D) “Todo produto do tipo A não é do tipo C” é uma 
afirmação falsa
(E) “Nenhum produto do tipo B é do tipo C” é uma 
afirmação correta

9.(IBFC - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (EB-
SERH)/2020 (E MAIS 2 CONCURSOS)

Analise a sequência de alterações aplicadas à palavra 
“CRIPTOGRAFIA” por uma regra de embaralhamento de 
caracteres.

Aplicando a mesma sequência de operações ao núme-
ro 764321786987, assinale a alternativa que apresenta o 
resultado do embaralhamento na etapa 2.

(A)  789687123467
(B)  786987764321
(C) 123467789687
(D) 123789467687
(E) 789123467687
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10. (IBFC - 2020 - CBM-BA - Soldado)
Um condomínio adequado de acordo com a Norma 

Brasileira ABNT-NBR-14608 de 2007, que regulamenta a 
atividade e aplicação do bombeiro profissional civil, satis-
faz a seguinte proposição composta.

“Se o condomínio residencial tem mais de 10 mil me-
tros quadrados com elevado risco de incêndio, então tem 
ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio.”

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação 
equivalente de acordo com a lógica proposicional.

(A) Se o condomínio residencial tem menos de 10 mil 
metros quadrados com elevado risco de incêndio, en-
tão não tem ao menos um bombeiro civil em atividade 
no condomínio
(B) O condomínio residencial tem mais de 10 mil me-
tros quadrados com elevado risco de incêndio e tem 
ao menos um bombeiro civil em atividade no condo-
mínio
(C) O condomínio residencial não tem mais de 10 mil 
metros quadrados com elevado risco de incêndio ou 
tem ao menos um bombeiro civil em atividade no con-
domínio
(D) Tem ao menos um bombeiro civil em atividade no 
condomínio ou um condomínio não tem mais de 10 
mil metros quadrados com elevado risco de incêndio
(E) O condomínio residencial tem mais de 10 mil me-
tros quadrados com elevado risco de incêndio se, e 
somente se, tem ao menos um bombeiro civil em ati-
vidade no condomínio

11. (IBFC - 2020 - CBM-BA - Soldado)
Uma pesquisa conduzida em uma escola para avaliar 

a afinidade dos alunos em três disciplinas apresentou os 
seguintes resultados:

10 alunos possuem afinidade com Matemática. 5 alu-
nos possuem afinidade com Português e matemática. 20 
alunos possuem afinidade com Português. 25 alunos pos-
suem afinidade com Geografia.

Assinale a alternativa que representa corretamente a 
chance de um aluno que possua afinidade com duas dis-
ciplinas ser escolhido num sorteio envolvendo todos os 
alunos.

(A) 20%
(B) 8,33%
(C) 15%
(D) 20,33%
(E) 10%

12.  (IBFC - 2020 - CBM-BA - Soldado)
Considere dois conjuntos A e B, tais que A = {1, 2, 4, 

5, 6, 10} e B = {3, 4, 5, 6, 8, 10}. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente os conjuntos A∩B e A-B, respec-
tivamente.

(A) {4, 5, 6, 10} e {1, 2}
(B) {1, 2} e {-2,-2,-1,-1,-2,0}
(C) {4, 5, 6, 10} e {1, 2, 3, 8}
(D) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 } e {1, 2}
(E) {4, 5, 6, 10} e {-2,-2,-1,-1,-2,0}

13. (IBFC - 2020 - CBM-BA - Soldado)
O conceito mais fundamental de lógica é a proposição. 

Dentre as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta 
que apresenta uma proposição.

(A) Façam silêncio.
(B) Que cansaço!
(C) Onde está meu chaveiro?
(D) Um belo exemplo de vida.
(E) Ainda é cedo.

14. (IBFC - 2020 - CBM-BA - Soldado)
Observe a sentença: (P → ~Q) ↔ (R^P). Se a propo-

sição lógica P é falsa, assinale a alternativa que apresenta 
uma afirmação correta.

(A) A sentença é uma tautologia
(B) A sentença é uma contradição
(C) A sentença é verdadeira sempre que a proposição 
P é falsa
(D) A sentença é falsa sempre que a proposição P é 
falsa
(E) A sentença é verdadeira sempre que a proposição 
P é verdadeira

15.(IBFC - 2020 - CBM-BA - Soldado)
Considere os operadores lógicos “e”, “ou”, “ou exclu-

sivo”, “se”, e “se, somente se” representados, respectiva-
mente, por ^, v, v , → e ↔ e assinale a alternativa que 
apresenta a afirmação correta.

(A) A proposição (15 < 12) → (4 > 2) é verdadeira
(B) A proposição (15 < 12) ^ (4 > 2) é verdadeira
(C) A proposição (15 < 12) v (4 > 2) é falsa
(D) A proposição (15 < 12) ↔ (4 > 2) é verdadeira
(E) A proposição (15 < 12) → (4 > 2) é falsa



NOÇÕES DE INFORMÁTICA

1

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

1.(IBFC - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (EB-
SERH)/2020)

Analise a frase abaixo e assinale a alternativa que pre-
encha correta e respectivamente as lacunas.

 
“O _____ é a parte física de um computador, as peças 

que o compõem.
 
O _____ e o _____ são exemplos de hardware”.
(A) software / monitor / mouse
(B) hardware / sistema operacional / mouse
(C) hardware / monitor / mouse
(D) software / monitor / sistema operacional
(E) hardware / sistema operacional / programa

2.(IBFC - TÉCNICO (EBSERH)/CONTABILIDADE/2020 
(E MAIS 1 CONCURSO)

Assinale a alternativa incorreta quanto a um hardware.
(A) microprocessador
(B) disco rígido
(C) memória RAM
(D) placa de rede
(E) javascript

3.(IBFC - ADVOGADO (EBSERH)/2020 (E MAIS 19 
CONCURSOS)

Leia a frase abaixo referente a Sistema Operacional e 
Software:

 
“Dentro dos vários Sistemas Operacionais que encon-

tramos no mercado o _____ e o _____ se destacam atual-
mente.”

 
Assinale a alternativa que preencha correta e respecti-

vamente as lacunas.
(A) Outlook / Windows
(B) Linux / Oracle
(C)  Oracle / Windows
(D) Linux / Outlook
(E) Linux / Windows

4.(IBFC - TÉCNICO (EBSERH)/CONTABILIDADE/2020 
(E MAIS 1 CONCURSO)

Em relação aos Editores de Texto do Pacote Microsoft 
Office, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadei-
ro (V) ou Falso (F).

 
I. Um dos editores de texto compatível com o Sistema 

Operacional Windows é o Word.
 
II. No editor de texto do Pacote Microsoft Office não é 

possível incluir uma tabela.
 
III. É possível colocar as palavras em Negrito, Itálico e/

ou Sublinhado.
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-

reta de cima para baixo.
(A) V, F, F
(B) V, F, V
(C) F, V, V
(D) V, V, F
(E) F, F, V

5.(IBFC - ADVOGADO (EBSERH)/2020 (E MAIS 19 
CONCURSOS)

Em um Editor de Planilha do Pacote Microsoft Office, 
temos a seguinte fórmula expressa: =B3-A2. Isso represen-
ta que:

(A) o valor de A2 é maior que o valor especificado na 
célula B3
(B) teremos o resultado do intervalo expresso entre a 
célula B3 e a célula A2
(C)  deve-se retirar da célula B3 o valor especificado na 
célula A2
(D) tanto o valor de B3, como o valor de A2, tem valo-
res matematicamente iguais
(E) o valor de B3 é maior que o valor especificado na 
célula A2

6.(IBFC - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (EB-
SERH)/2020)

No Editor de Planilhas do Pacote Microsoft Office, 
denominado MS-Excel, quando nos referimos à célula C7 
quer dizer que representa a célula que está no cruzamen-
to:

(A)  da quarta coluna com a terceira linha
(B) da quarta coluna com a sétima linha
(C) da sétima coluna com a terceira linha
(D) da terceira coluna com a oitava linha
(E)  da terceira coluna com a sétima linha
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7.(IBFC - TÉCNICO (EBSERH)/CONTABILIDADE/2020 
(E MAIS 1 CONCURSO)

Com base na planilha do Excel abaixo (do Pacote Mi-
crosoft Office), assinale a alternativa que apresenta a fór-
mula correta que está embutida na célula C2 .

(A) =SOMA(C1:B2)^A1
(B)  =SOMA(B1:B2)^B1
(C)  =SOMA(A1:B2)^C1
(D) =SOMA(A1:A2)^C1
(E)  =SOMA(C1:B2)^B1

8.(IBFC - ADVOGADO (EBSERH)/2020 (E MAIS 19 
CONCURSOS)

Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica 
corretamente uma das principais funcionalidades dos Edi-
tores de Apresentação do Pacote Microsoft Office.

(A) ajuste automático de memória
(B) processamento do desvio padrão
(C) paralelização de operações pesadas
(D) efeitos de transição de slides
(E) monitoramento do processamento da CPU

9.(IBFC - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (EB-
SERH)/2020)

Relacione as teclas de atalhos do Editor de Apresen-
tação do pacote Microsoft Office, denominado MS-Power 
Point, da coluna da esquerda com a respectiva funcionali-
dade da coluna da direita.

 
(1) Page Up
 (2) Delete
 (3) F5
 (4) ESC
 (A) Iniciar a apresentação.
 (B) Encerrar a apresentação. 
(C) Ir para o slide anterior. 
(D) Excluir o texto, objeto ou slide selecionado.

(A) 1D, 2C, 3A, 4B
(B) 1D, 2A, 3C, 4B
(C)  1C, 2D, 3A, 4B
(D) 1D, 2C, 3B, 4A
(E) 1B, 2C, 3A, 4D

10.(IBFC - ADVOGADO (EBSERH)/2020 (E MAIS 19 
CONCURSOS)

Atualmente a maioria dos hospitais possuem redes 
de computadores. O que determina os diferentes tipos de 
redes são as necessidades que elas devem atender. Três 
formatos comuns em redes de computadores são:

(A)  PAN - LAN - WAN
(B) XAN - YAN - ZAN
(C) AAN - BAN - CAN
(D) KAN - LAN - NAN
(E)  1AN - 2AN - 3AN

11.(IBFC - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (EB-
SERH)/2020)

Quanto à Internet, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

 
(  ) WWW, ou apenas web, significa World Wide Web 

(Rede de Alcance Mundial).
 
(  ) Qualquer computador que deseje se comunicar na 

Internet precisa se comunicar em PCT/PI.
 
(  ) Browser é um programa que permite ao usuário 

consultar (navegar) páginas na Internet.
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-

reta de cima para baixo.
(A) V, V, V 
(B) V, V, F 
(C) V, F, V
(D) F, F, V
(E) F, F, F
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12.(IBFC - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (EB-
SERH)/2020)

Sobre noções básicas de informática, assinale a alter-
nativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

 
“_____ é um conjunto de programas que permite o 

funcionamento e utilização da máquina. O _____ é um 
programa que possibilita o acesso a internet. Um cavalo 
de Troia é um _____ que entra no computador e cria uma 
porta para uma possível invasão. Um _____ é um disposi-
tivo de uma rede de computadores que tem por objetivo 
aplicar uma política de segurança a um determinado pon-
to da rede.” (Fustinoni, 2012)

(A) Navegador / software / firewall / malware
(B) Malware / navegador / software / firewall
(C) Software / malware / firewall / navegador
(D) Navegador / malware / firewall / software
(E)  Software / navegador / malware / firewall

13.(IBFC - TÉCNICO (EBSERH)/CONTABILIDA-
DE/2020 (E MAIS 1 CONCURSO)

O endereço eletrônico de um site ou página que per-
mite a sua localização na internet é também conhecido 
tecnicamente pela sigla (em inglês).

(A) SWITCH
(B) FTP
(C) SMTP
(D) URL
(E) HUB

14.(IBFC-TECNÓLOGO (EBSERH)/GESTÃO HOSPITA-
LAR/2020)

A integração cada vez maior da tecnologia nos obje-
tos e consequentemente na nossa vida e negócios está em 
evolução e é uma tendência que tem o objetivo de conec-
tar objetos do mundo real a pessoas. Analise a definição 
acima e escolha a alternativa correta:

(A) Internet das máquinas
(B) Internet das pessoas
(C) Internet das coisas
(D) Internet com a internet das pessoas
(E) mecanismos de detecção inteligente

15.(IBFC - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (EB-
SERH)/2020)

Assinale a alternativa que esteja tecnicamente incor-
reta quanto às principais características dos Correios Ele-
trônicos.

(A)  as mensagens não podem ser arquivadas e arma-
zenadas, para fazer consultas posteriores
(B) é importante acessar periodicamente os emails 
para não acumular às mensagens
(C)  é possível enviar a mesma mensagem a um grupo 
pré-definido de pessoas
(D) é possível receber vírus de computador através de 
e-mail
(E)  existe a possibilidade de compor e revisar a men-
sagem antes de enviá-la

16.(IBFC - ADVOGADO (EBSERH)/2020 (E MAIS 19 
CONCURSOS)

Em relação às Ferramentas de Busca, analise as afir-
mativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

 
(  ) Ferra mentas de Busca são ferramentas online uti-

lizadas para encontrar todo o tipo de conteúdo a partir do 
uso de palavras-chave.

 
(   ) As principais Ferramentas de Busca compartilham 

das mesmas bases de dados.
 
(   ) Três Ferramentas de Busca muito usadas no mundo 

são: Bing, Yahoo e Ask.
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-

reta de cima para baixo.
(A) V, F, F
(B) V, F, V
(C) F, V, V
(D) V, V, F
(E)  F, F, V
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HISTÓRIA 

1. IBFC - Professor (Pref C Sto Agostinho)/II Histó-
ria/2019

Os sítios mais antigos que conhecemos são constru-
ções edificadas com valvas de moluscos, chamadas sam-
baquis; aparecem entre 7000 e 5000 anos atrás. Seus 
autores eram caçadores e pescadores que também cole-
tavam mariscos. Instalavam-se geralmente em baías como 
as de Guanabara, Iguape, Paranaguá, Joinville, Laguna, no 
limite entre vários ambientes complementares (mar aber-
to, enseadas profundas, mangue) que forneciam, cada 
um, alimentos específicos e recursos em água, madeiras e 
rochas diferentes (PROUS, 2006). A Pré-História do Brasil 
compreende a existência de uma crescente variedade lin-
guística, cultural e étnica, que acompanhou o crescimento 
demográfico das primeiras levas constituídas por poucas 
pessoas. Considere o período compreendido no texto e 
analise as afirmativas abaixo.

( ) Discute-se muito a existência de uma diferenciação 
social dos “sambaquianos”. Como em qualquer sociedade, 
devia haver tarefas específicas de cada sexo. Por exemplo, 
a ossificação do ouvido interno observada nos esqueletos 
de sexo masculino, sugere que aos homens eram reserva-
das as tarefas que demandavam mergulho frequente.

( ) Os “homens dos sambaquis” tinham um aspecto 
físico bastante diferente da população de Lagoa Santa. 
Completamente mongolizados - como as populações in-
dígenas modernas, possuíam crânios mais largos que os 
lagoassantenses.

( ) Uma única leva imigratória humana chegou à Amé-
rica há 70 mil anos e dela descendem as populações indí-
genas brasileiras atuais, incluindo os sambaquis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta de cima para baixo.

(A) F, V, F
(B) V, V, V
(C) F, F, F
(D) V, V, F

2. IBFC - PAAFEF (Divinópolis)/Ciências Humanas/His-
tória/2018

“No caso específico dos povos costeiros pré- históricos 
brasileiros, pode-se estimar que o fornecimento proteico 
foi muito elevado. Mas, para se consumir adequadamente 
estas carnes - magras em sua maioria seria necessário, pa-
ralelamente, um fornecimento importante de carboidra-
tos e/ou gorduras. Dentro do quadro de uma tal dieta, os 
moluscos representam um alimento pleno de possibilida-
des, um componente essencial de alimentação, certamen-
te revalorizado na medida que ocorram baixas concomi-
tantes de outras fontes de alimentação em qualidade e/ou 
quantidade.” (FIGUTI, 1993, p. 71)

 
A respeito destes povos assinale a alternativa correta:
(A) Estes povos são sucessores dos Tupis-guaranis, ex-
pulsando estes últimos e se instalando em toda planí-
cie costeira do sudeste brasileiro
(B) Estes povos são denominados de Homem do Sam-
baqui, formações coliniformes formadas por conchas 
são as principais marcas de sua presença onde são 
encontrados uma variada quantidade de utensílios e 
fosseis humanos e de outros animais
(C) Descendentes diretos dos Kaingang do planalto do 
sul brasileiro, sendo extinguidas por resistirem a inva-
são Xokleng
(D) As marcas deixadas por estes povos são exclusivas 
dos agrupamentos que viveram na costa brasileira não 
havendo nada parecido em outras partes do Globo, 
devido as especificidades climático ambientas aqui 
encontradas

3. IBFC - Professor de Educação Básica (SEDUC MT)/
História/2017

Leia o trecho a seguir:
“Não vou tentar definir o que é civilização; antes, direi 

o que a palavra me traz à mente. Para mim, civilização sig-
nifica urbanização; o fato de haver cidades. Significa uma 
organização politica formal, ou seja, que existam reis ou 
corpos de governo que o povo tenha estabelecido. Signi-
fica a existência de leis formais, regras de conduta que o 
governo(senão o povo) considera necessárias. Provavel-
mente também significa que, depois de as coisas se terem 
estabelecido completamente, há projetos formalizados – 
estradas, portos, canais de irrigação, etc. - , além de algum 
tipo de exército ou força policial para protegê-los. Significa 
formas de arte bastante novas e diversificadas. Em geral, 
também significa que há um sistema de escrita”

(BRAIDWOOD, Robert. Homens préhistóricos. Brasília, 
UnB, 1995. p. 155-156.)
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É consenso entre a grande maioria dos pesquisadores 
que as primeiras civilizações se formaram na região do 
atual oriente médio. A partir da leitura acima e de seus 
conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa que 
contenha qual seria a primeira atividade revolucionária a 
possibilitar o inicio dessas civilizações.

(A) A revolução do cobre, representando o domínio da 
metalurgia para auto proteção
(B) A revolução do fogo, para se manterem aquecidos
(C) A Revolução agrícola, permitiu o fim do nomadis-
mo e o inicio das estruturas organizacionais primárias 
de uma sociedade
(D) Revolução hidráulica, permitiu o acesso constante 
a água, o que modificou muito a vida no deserto do 
Saara
(E) Revolução animal, que consistiu no domínio da pe-
cuária, permitindo o consumo frequente de laticínios, 
importante em qualquer base alimentar

4. IBFC - Professor de Educação Básica (PM MG)/His-
tória/2015

Sobre as teorias que explicam a chegada do homem à 
América, correlacione as colunas.

(A). Teoria de Clóvis.
(B).Teoria da rota costeira pelo Oceano Pacífico.
(C). Teoria de migração atlântica.

I. James Dixon, arqueólogo, sugere que além dos po-
vos que se deslocaram a pé da Ásia à América do Norte, 
outros fizeram o caminho em barcos, contornando as ge-
leiras. Essa hipótese foi levantada com base em achados 
recentes. Na Ilha de Prince of Wales foi encontrado um 
esqueleto humano de cerca de 10,5 mil anos.

II. Segundo essa teoria, a espécie homo sapiens teria 
chegado à América pela Sibéria (perto da atual Rússia), 
passando pelo estreito de Bering e atravessando um cor-
redor livre do gelo, chegando assim ao sul. Utilizando-se 
da tecnologia de datação do carbono-14, admitiu-se que 
o homem teria chegado à América há cerca de 13,5 mil 
anos atrás.

III. Em fins dos anos 1990 foram encontradas na região 
da Virgínia peças que variam de 10 a 18 mil anos. Arque-
ólogos acreditam que os instrumentos encontrados em 
no sítio conhecido com Cactus Hill se parecem com os do 
sudeste da Europa. A migração teria ocorrido pela costa 
europeia, passando pela Groelândia até chegar ao litoral 
atlântico do atual Estados Unidos. A partir daí foi possível 
chegar até a América do Sul.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação cor-
reta.

(A) A-II, B-I, C-III.
(B) A-III, B-I, C-II.
(C) A-I, B-II, C-III.
(D) A-II; B-III, C-I.

5. IBFC - Professor de Educação Básica (SEDF)/Histó-
ria/2013

Leia os itens abaixo que indicam a formação dos pri-
meiros agrupamentos humanos com a característica co-
mum de terem desenvolvido-se com recursos ecológicos 
que possibilitaram sedentarização, também conhecidas 
como sociedades pluviais.

I. A região situada entre os rios Tigre e Eufrates é habi-
tada desde o Paleolítico. Vários povos e culturas se encon-
traram nas planícies desses rios, região também de transi-
to entre norte da África e oriente médio. Essas populações 
desenvolveram muitas tecnologias, especialmente agríco-
la, como arados e mecanismos de irrigação.

II. Desde o período Neolítico populações humanas 
ocupam planícies e vales dos rios Indo e Amarelo, onde se 
organizou sociedades complexas desenvolvendo agricul-
tura e criação de animais.

III. No entorno do Mar Adriático desenvolveu-se as pri-
meiras civilizações, entre as quais, os Gregos e Troianos. 
Criaram muitas tecnologias de navegação, aquedutos e 
complexas sociedades.

Estão corretos os itens:
(A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.

6. IBFC - Professor de Educação Básica (SEDF)/Histó-
ria/2013

Podemos afirmar que no continente africano:

I. desenvolvem-se as primeiras espécies de Homo 
erectus, caçadores e coletores; criaram instrumentos 
como machados. Dominavam alguma forma de comunica-
ção oral, eram capazes de ensinar e aprender.

II. Havia o Homo habilis, espécie de hominídeo, com 
media de altura de 1,20 e 1,30 mts., onívoro, em cuja dieta 
de carne se fizera importante, os achados arqueológicos 
mais antigos dessas espécie datam de mais de 3 milhões 
de anos;
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III. sociedades desenvolvem avançadas tecnologias, 
como metalurgia, agricultura e matemática muito antes 
que isso tivesse sido desenvolvido em outra região do Pla-
neta;

IV. a escravidão moderna é tomada pelos navegadores 
europeus, dos quais estabeleceram relações comerciais 
efetivas ainda no século XV na costa atlântica, efetuando 
troca de mercadorias com grandes reinados como Matam-
ba, na região do atual planalto central angolano, por povos 
submetidos em guerras tribais.

Está correto o que se afirma em:
(A) I e II, apenas.
(B) I, II, III e IV
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.

7. IBFC - Professor B (Pref Conde - PB)/História/2019
No livro “A transição do Feudalismo para o Capitalis-

mo” o autor Rodney Hilton escreve em seu artigo: “Capi-
talismo – O que representa esta palavra?”, algumas das 
ideias do sociólogo Karl Marx e de como ele entendia a 
palavra “Capitalismo primitivo”:

Acreditava ele que as instituições sociais e políticas, 
as ideias e conquistas de qualquer sociedade derivam re-
almente de seu modo de produção. A renda feudal paga 
pelo camponês ao terratenente, quer em trabalho, espé-
cie ou dinheiro, é análoga a mais-valia que o capitalista 
tira do assalariado. A renda do solo no capitalismo não é 
a principal fonte de rendimentos da classe dominante. É 
apenas um superlucro extraído pelo terratenente do fa-
zendeiro capitalista em virtude de seu monopólio de uma 
força da natureza, a terra. (HILTON, 1997).

A respeito da transição do Feudalismo para o Capitalis-
mo, leia as alternativas abaixo e assinale a incorreta.

(A) Podemos entender um dos motivos para essa tran-
sição à “crise feudal” nos séculos XIV e XV, que teve 
como característica o colapso da agricultura feudal em 
larga escala, das manufaturas e do comércio interna-
cional, em decorrência de um declínio na população
(B) A transição do feudalismo para o capitalismo ocor-
reu, portanto, como um processo longo e nada unifor-
me. Sendo o efeito final a intensificação ao desenvol-
vimento desigual e divisão do mundo em dois setores: 
o “desenvolvido” e o “subdesenvolvido”
(C) Podemos entender que o sistema feudal entrou em 
profunda crise no século XIV, pois em razão de fatores 
como a ascensão da burguesia; o fato da burguesia ter 
uma intensa movimentação comercial; a crise que se 
dava no campo e, as revoltas camponesas forçaram os 
senhores feudais e os burgueses a traçarem outras es-
tratégias de desenvolvimento

(D) Com a reabertura do Mediterrâneo ao comércio 
cristão, foi se intensificando as relações entre o Oci-
dente e o Oriente, estimulando o desenvolvimentos 
das atividades do campo. Desta forma, a cidade que 
estava em crise enfraqueceu a burguesia

8. IBFC - Professor (Pref C Sto Agostinho)/II Histó-
ria/2019

[...] Marx, o homem que engendrou a ideologia comu-
nista, não se coadunavam com outros analistas de econo-
mia que não seguissem as diretivas de um socialismo mais 
invectivo e contundente. Essa discrepância se acentuava 
sempre mais entre os muitos intelectuais que, no século 
XIX, tratavam de sociologia econômica ou de política eco-
nômica. Era o tema do momento para a intelectualidade 
que procurava livrar as nações e a própria humanidade 
não só do ultrapassado sistema econômico feudal, mas, 
sobretudo, libertar o homem do trabalho escravo, verda-
deira chaga nas relações humanas, e ainda da subserviên-
cia semiescrava do trabalhador ao patrão (MARX, 2009).

De acordo com o texto acima, o sistema econômico 
feudal era ultrapassado e vinha causando discussões en-
tre os intelectuais da época. A respeito desse sistema, que 
é uma forma de organização política, social e econômica, 
assinale a alternativa incorreta.

(A) Tinha a agricultura como sua principal atividade 
produtiva
(B) Baseava-se em uma sociedade rigidamente hierar-
quizada, na qual os indivíduos encontravam-se subor-
dinados uns aos outros por laços de dependência
(C) O feudalismo começou a se estruturar por volta do 
século VIII, no Reino Franco, propagando- se depois 
para outras regiões da Europa Ocidental
(D) O poder político era fragmentado e sob responsa-
bilidade apenas dos senhores feudais, que pertenciam 
à elite formada por grandes senhores de terra que 
ocupavam o topo da pirâmide social

9. IBFC - Professor (Pref C Sto Agostinho)/II Histó-
ria/2019

[...] a crise resultava das características do próprio feu-
dalismo. Assim, ao longo dos séculos XII e XIII já vinham 
ocorrendo profundas transformações, que se revelaram 
com toda a força a partir de princípios do século XIV. Esta 
crise foi global, com todas as estruturas feudais sendo for-
temente atingidas (FRANCO, 1996). Nesse contexto, ana-
lise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. No seu aspecto econômico, a crise derivava da ex-
ploração agrícola predatória e extensiva que fora típica do 
feudalismo.
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1. (IBFC - 2019 - MGS - SERVENTE ESCOLAR)

A foto acima apresenta campos rupestres que se de-
senvolvem na Serra da Canastra, localizada a Sudoeste de 
Minas Gerais. Assinale a alternativa que apresenta de for-
ma correta o bioma relacionado com a vegetação apresen-
tada na foto.

(A) Amazônia
(B) Cerrado
(C) Tundra
(D) Taiga

2. (IBFC - 2017 - PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS - MG)
O Brasil, nos últimos anos, vem se destacando na pro-

dução de energias renováveis, dentre elas a energia eólica, 
estando entre os maiores produtores no ranking mundial 
de capacidade instalada de energia eólica. A região brasi-
leira que é a maior produtora de energia eólica no país é 
a região: 

(A) Sudeste
(B) Nordeste
(C) Centro Oeste
(D) Norte

3. (IBFC - 2020 - SAEB-BA - SOLDADO)
Analise a figura abaixo.

Associe os climas da legenda do mapa com os diferen-
tes tipos de climas da região Nordeste. Analise as afirmati-
vas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) O clima 1 é o subtropical.
( ) O clima 2 é o tropical.
( ) O clima 3 é o semiárido.
( ) O clima 4 é o equatorial.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-

reta de cima para baixo.
(A) V, F, F, F
(B) F, V, F, F
(C) F, F, V, F
(D) V, F, F, V
(E) V, V, V, V

4.  (IBFC - 2020 - SAEB-BA - SOLDADO)
“Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, cons-

tituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são 
próximos e que podem ser identificados em nível regional, 
com condições de geologia e clima semelhantes e que, his-
toricamente, sofreram os mesmos processos de formação 
da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e 
fauna própria” (IBGE, 2019). No que concerne aos biomas 
que estão presentes no estado da Bahia, assinale a alter-
nativa correta.

(A) Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica
(B) Amazônia, Caatinga e Pampa
(C) Amazônia, Mata Atlântica e Pampa
(D) Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica
(E) Cerrado, Caatinga e Pampa
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5. (IBFC - 2019 - MGS - JARDINEIRO)
“Um fato marcante da urbanização brasileira nos últi-

mos anos é o contínuo crescimento das regiões metropoli-
tanas. Com exceção de São Paulo, todas as demais regiões 
cresceram mais do que seus respectivos estados” (SCAR-
LATO, 2011). Assinale a alternativa correta quanto a uma 
consequência do processo de crescimento das regiões me-
tropolitanas no Brasil:

(A) A expansão vertical das cidades em direção às áre-
as periféricas e de risco
(B) A redução da poluição sonora, do ar e visual e me-
lhor distribuição de empregos formais
(C) A deterioração de muitas áreas do centro antigo e 
fuga da população de maior renda para condomínios 
fechados
(D) A desvalorização do solo urbano e a maior acessibi-
lidade de moradias à população de baixa renda 

6. (IBFC - 2017 - SEDUC-MT - PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA - GEOGRAFIA)

“Cada mapa possui um objetivo específico, de acordo 
com os propósitos de sua elaboração, por isso, existem 
diferentes tipos de mapas. O mapa temático deve cum-
prir sua função, ou seja, dizer o quê, onde e, como ocorre 
determinado fenômeno geográfico, utilizando símbolos 
gráficos (signos) especialmente planejados para facilitar 
a compreensão de diferenças, semelhanças e possibilitar 
a visualização de correlações pelo usuário”. ARCHELA, R. 
S.; THÉRY, H. Orientação metodológica para construção e 
leitura de mapas temáticos. Confns, n. 3, 2008.

Indique a alternativa que interpreta corretamente a in-
formação apresentada no mapa temático acima.

(A) O mapa mostra a distribuição da população absolu-
ta no Brasil, destacando as elevadas densidades popu-
lacionais nos municípios da região Norte
(B) O mapa mostra dados de população relativa nos 
municípios brasileiros, possibilitando também visuali-
zar a desigual distribuição populacional no território
(C) O mapa representa a área dos municípios brasilei-
ros, evidenciando que quanto mais próximo ao litoral, 
maior número de municípios e menor a área dos mes-
mos
(D) O mapa destaca o crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) nos municípios da região Norte e Centro-
-Oeste nos últimos anos e a elevação do desemprego 
nas demais regiões
(E) O mapa representa o percentual de população ur-
bana nos municípios brasileiros, destacando que a po-
pulação urbana na região Norte é superior às outras 
regiões

7. (IBFC - 2017 - SEDUC-MT - PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA - GEOGRAFIA)

A Lei de Terras instaurou uma política agrária exclu-
dente que ainda prejudica o país. A esse respeito analise 
as proposições a seguir atribuindo-lhes valores verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 

( ) Essa nova lei surgiu em um “momento oportuno”, 
quando o tráfico negreiro passou a ser permitido em ter-
ras brasileiras. 

( ) Em 1890, a chamada Lei 601 ou Lei de Terras, de 
1850, apresentou novos critérios com relação aos direitos 
e deveres dos proprietários de terra. 

( ) Com relação ao uso da terra, essas transformações 
incidiram diretamente nas tradições que antes vinculavam 
a posse de terras enquanto símbolo de distinção social. 

( ) O avanço da economia capitalista tinha um caráter 
cada vez mais mercantil, onde a terra deveria ter um uso 
integrado à economia, tendo seu potencial produtivo ex-
plorado ao máximo. Em conseqüência dessa nova prática 
econômica, percebemos que diversas nações discutiram 
juridicamente as funções e os direitos sobre esse bem. 

( ) No Brasil, os sesmeiros e posseiros realizavam a 
apropriação de terras aproveitando de brechas legais que 
não definiam bem o critério de posse das terras.

Assinale a alternativa que apresenta de cima para bai-
xo a sequência correta.

(A) V, V, F, F, F
(B) F, V, V, V, F
(C) V, V, V, V, V
(D) F, F, V, V, V
(E) F, V, V, F, F 
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8.  (IBFC - 2017 - SEDUC-MT - PROFESSOR DE EDU-
CAÇÃO BÁSICA - GEOGRAFIA)

“A partir dos anos 70, impõem-se um movimento de 
desconcentração da produção industrial, uma das mani-
festações do desdobramento da divisão territorial do tra-
balho no Brasil”. Fonte: SANTOS, Milton; Maria Laura, SIL-
VEIRA. O Brasil Território e sociedade no início do século 
XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001.

Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta:

I. A produção industrial torna-se mais complexa, es-
tendendo-se sobretudo para novas áreas do Sul e para al-
guns pontos do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte. Pa-
ralelamente, as áreas industriais já consolidadas ganham 
dinamismos diferentes dos que definiram a industrializa-
ção em períodos anteriores. 

II. As mudanças de localização de atividades industriais 
são às vezes precedidas de uma acirrada competição entre 
Estados e municípios pela instalação de novas fábricas, e 
mesmo, pela transferência das já existentes. A indústria de 
automóvel e das peças é emblemática de tal situação. 

III. Considerando as sedes das quinhentas empresas 
líderes, verifica-se entre meados da década de 70 e final 
da década de 90, uma queda relativa dos Estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro, em favor de um aumento da parti-
cipação de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa 
Catarina e Bahia. Aqui, trata-se menos de deslocalização 
dos escritórios das grandes empresas e mais de uma hie-
rarquização dessas firmas em função das vendas. Estão 
corretas as afirmativas:

(A) I apenas
(B) II apenas
(C) I e II apenas
(D) II e III apenas
(E) I, II, III 

9. (IBFC - 2017 - SEDUC-MT - PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA - GEOGRAFIA)

A ideia para formação do BRICS iniciou se com a pu-
blicação de um artigo por parte do economista americano 
Jim O’Neill em 2001 que na época era chefe do Goldman 
Sach. Neste artigo ele citava de acordo com estudos rea-
lizados e progressões estimadas, quais países do mundo 
demonstravam melhores potencias de crescimento e de-
senvolvimento para serem investidos e cogitou a criação 
do bloco por parte destes para que se ajudassem mutua-
mente. A sigla “BRICs” referente ao grupo de países Bra-
sil Rússia, Índia e China, foi criado pelo economista Jim 
O’Neill, este “s” era apenas para dar sentido de plural, e 
posteriormente foi agregado o “S” de África do Sul (que do 
inglês é South Africa). Sobre o BRICS assinale a alternativa 
correta:

(A) O que era, no início, apenas uma classificação uti-
lizada por economistas e cientistas políticos para de-
signar um grupo de países com características econô-
micas em comum, passou, a partir de 2006, a ser um 
bloco econômico regional
(B) O grupo tem banco próprio, paralelo às instituições 
do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco 
Mundial, e celebra cúpulas que rivalizam com o fórum 
do Grupo dos 7 (G7) dos países mais industrializados
(C) Rússia e China são os dois únicos países do bloco 
que podem se vangloriar de seus resultados econômi-
cos, sendo que a última, segundo projeções do FMI, 
registrará para 2016/2017 uma expansão de 7,6%, ní-
vel equivalente ao exercício anual anterior
(D) Falta de crescimento econômico, grande depen-
dência da venda de commodities e crises políticas são 
exemplos de problemas enfrentados, respectivamen-
te, pela Índia, África do Sul e Brasil
(E) O Brasil ampliou uma investigação sobre o aço chi-
nês e a China impôs tarifas adicionais às importações 
de açúcar, gerando reclamações do Brasil. A partir 
desses fatos, a China deixou de ser a grande parceira 
comercial do Brasil em termos de exportações e im-
portações 

10.  (IBFC - 2017 - SEDUC-MT - PROFESSOR DE EDU-
CAÇÃO BÁSICA - GEOGRAFIA)

“Os quatro Brasis” é uma proposta de divisão regio-
nal do território brasileiro criada por Milton Santos. Sobre 
essa regionalização do espaço brasileiro, assinale a alter-
nativa correta:

(A) É composta pela Região Concentrada, Região Ama-
zônia, Região Nordeste, Região Centro-Oeste sendo 
que os limites que separam os complexos regionais 
não são os mesmos dos territórios dos estados
(B) A Região Concentrada abrange São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do 
Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, carac-
terizada pela implantação mais consolidada dos dados 
da ciência, da técnica e da informação
(C) A Região Centro-Oeste, constituída pelos Estados 
de Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Rondônia, é uma 
área de “ocupação periférica” recente. O meio técni-
cocientífco-informacional se estabelece sobre um ter-
ritório “natural” ou “pré-técnico”, onde a vida de rela-
ções era rala e precária
(D) O Nordeste, incluindo Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ser-
gipe e Bahia, é uma área de povoamento antigo, onde 
a constituição do meio mecanizado se deu de forma 
pontual e pouco densa
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1. IBFC - 2013 - EBSERH - Técnico em Informática 
Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 

2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospi-
talares – EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

Alternativas
(A) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercí-
cio na instituição federal de ensino ou instituição con-
gênere que exerçam atividades relacionadas ao objeto 
da EBSERH não poderão ser a ela cedidos para a reali-
zação de atividades de assistência à saúde e atividades 
administrativas
(B) É assegurado à EBSERH o ressarcimento das despe-
sas com o atendimento de consumidores e respectivos 
dependentes de planos privados de assistência à saú-
de, observados os valores de referência estabelecidos 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
(C) A EBSERH é autorizada a criar subsidiárias para o 
desenvolvimento de atividades inerentes ao seu obje-
to social.
(D) A EBSERH terá seu capital social integralmente sob 
a propriedade da União.

2. IBFC - 2013 - EBSERH - Técnico em Informática 
Sobre a composição do Conselho de Administração da 

EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

Alternativas
(A) Dois de seus membros serão indicados pelo Minis-
tro de Estado da Saúde
(B) Um representante dos empregados e respectivo 
suplente farão parte do Conselho.
(C) Será presidido pelo Presidente da Empresa.
(D) Um de seus membros será indicado pelo Ministro 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

3. IBFC - 2013 - EBSERH - Advogado 
Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 

2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares – EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

Alternativas
(A) A EBSERH não é autorizada a patrocinar entidade 
fechada de previdência privada.
(B) A integralização do capital social será realizada 
com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, bem como pela incorporação de 
qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de ava-
liação em dinheiro.
(C) No desenvolvimento de suas atividades de assis-
tência à saúde, a EBSERH observará as orientações da 
Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Mi-
nistério da Saúde.
(D) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Fe-
deral, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federa-
ção.

4. IBFC - 2013 - EBSERH - Advogado 
Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 

2011, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alter-
nativa correta:

I. É dispensada a licitação para a contratação da EB-
SERH pela administração pública para realizar atividades 
relacionadas ao seu objeto social.

II. O lucro líquido da EBSERH será reinvestido para 
atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as 
parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para 
contingência.

III. Ficam as instituições públicas federais de ensino e 
instituições congêneres impedidas de ceder à EBSERH, no 
âmbito e durante a vigência de um contrato com esta em-
presa, quaisquer bens e direitos.

Alternativas
(A) Apenas I e II estão corretos
(B) I, II e III estão corretos.
(C) Apenas II está correto.
(D) Todas os itens mencionados são incorretos.
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5. IBFC - 2013 - EBSERH - Advogado 
Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezem-

bro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a 
alternativa incorreta:

Alternativas
(A) Três membros indicados pelo Ministro de Estado 
da Educação farão parte do Conselho de Administra-
ção da EBSERH.
(B) Fará parte do Conselho de Administração da EB-
SERH um membro indicado pela Associação Nacional 
dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Su-
perior, sendo reitor de universidade federal ou diretor 
de hospital universitário federal.
(C) O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de dois anos contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período.
(D) A Presidência do Conselho de Administração da 
EBSERH será exercida por qualquer um de seus mem-
bros, mediante escolha pelo próprio Conselho.

6. IBFC - 2013 - EBSERH - Advogado 
Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezem-

bro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a 
alternativa incorreta:

Alternativas
(A) A EBSERH será supervisionada pelo Ministério de 
Estado da Educação.
(B) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretri-
zes e estratégias da EBSERH, orientando o Conselho de 
Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento 
de suas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal da 
EBSERH.
(C) A EBSERH será administrada por uma Diretoria Exe-
cutiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, 
todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
(D) O órgão de auditoria interna da EBSERH vincula-se 
diretamente ao Conselho de Administração.

7. IBFC - 2013 - EBSERH - Farmacêutico
De acordo com a Portaria GM/MS nº. 2616, de 12 de 

maio de 1998, que expede, na forma dos anexos I, II, III, 
IV e V, diretrizes e normas para a prevenção e o contro-
le das infecções hospitalares, os membros da Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) serão de dois 
tipos: consultores e executores. A respeito desses mem-
bros, considere as afirmativas abaixo:

I. O serviço de farmácia somente poderá ser mem-
bro daCCIH como membro executor. II. Um dos membros 
executores deverá ser preferencialmente um enfermeiro. 
III. O laboratório de microbiologia poderá ser membro da 
CCIH como membro consultor.

Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa cor-
reta:

Alternativas
(A) Somente a afirmativa I é incorreta.
(B) Somente a afirmativa II é incorreta.
(C) Somente a afirmativa III é incorreta.
(D) Todas as afirmativas são incorretas.

8. IBFC - 2013 - EBSERH - Técnico em Informática 
Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 

2011, analise os itens abaixo acerca das competências da 
EBSERH e a seguir assinale a alternativa correta:

I. Administrar unidades hospitalares, bem como pres-
tar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no 
âmbito do SUS.

II. Prestar às instituições federais de ensino superior e 
a outras instituições congêneres serviços de apoio ao en-
sino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à 
formação de pessoas no campo da saúde pública, median-
te as condições que forem fixadas em seu estatuto social.

III. Apoiar a execução de planos de ensino e pesqui-
sa de instituições federais de ensino superior e de outras 
instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da 
saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade 
torne necessária essa cooperação, em especial na imple-
mentação das residências médicas, multiprofissional e em 
área profissional da saúde, nas especialidades e regiões 
estratégicas para o SUS.

Alternativas
(A) Apenas III é correto.
(B) Apenas I e III são corretos
(C) Apenas II é correto.
(D) I, II e III são corretos.
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9. IBFC - 2013 - EBSERH - Técnico em Informática 
Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezem-

bro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a 
alternativa incorreta:

Alternativas
(A) O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
(B) A EBSERH fica sujeita à supervisão do Ministro de 
Estado da Saúde.
(C) As atividades de prestação de serviços de assis-
tência à saúde da EBSERH estarão inseridas integral e 
exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde 
– SUS
(D) Acordos e convênios que a EBSERH realizar com 
entidades nacionais e internacionais constituem tam-
bém recursos da empresa.

10. IBFC - 2013 - EBSERH - Técnico em Enfermagem 
Sobre a composição do Conselho de Administração 

da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:
Alternativas
(A) Dois de seus membros serão indicados pelo Minis-
tro de Estado da Saúde.
(B) Um representante dos empregados e respectivo 
suplente farão parte do Conselho.
(C) Será presidido pelo Presidente da Empresa.
(D) Um de seus membros será indicado pelo Ministro 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

11. IBFC - 2013 - EBSERH - Técnico em Informática 
De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, pro-

por linhas de ação, programas, projetos, formas de atu-
ação e outras medidas, orientando para que a EBSERH 
atinja os objetivos para os quais foi criada, é atribuição:

Alternativas
(A) Do Conselho Consultivo da EBSERH.
(B) Do Conselho de Administração da EBSERH.
(C) Da Diretoria Executiva da EBSERH.
(D) Do Ministério da Saúde, através do Conselho Na-
cional de Saúde.

12. IBFC - 2015 - EBSERH - Técnico em Contabilidade 
Assinale a alternativa correta sobre as disposições da 

Lei Federal n° 12.550, de 15 de dezembro de 2011.
Alternativas
(A) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EB-
SERH terá seu capital social parcialmente sob a pro-
priedade da União integralizado com recursos oriun-
dos, exclusivamente, de doações consignadas no 
orçamento da União.
(B) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EB-
SERH terá seu capital social integralmente sob a pro-
priedade da União integralizado com recursos oriun-
dos de dotações consignadas no orçamento da União, 
bem como pela incorporação de qualquer espécie de 
bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
(C) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EB-
SERH terá seu capital social integralmente sob a pro-
priedade do município integralizado com recursos 
oriundos de dotações consignadas no orçamento da 
União, bem como pela incorporação de qualquer es-
pécie de bens e direitos não suscetíveis de avaliação 
em dinheiro.
(D) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EB-
SERH terá seu capital social parcialmente sob a pro-
priedade da União integralizado com recursos oriun-
dos, exclusivamente, de dotações consignadas no 
orçamento do município.
(E) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EB-
SERH terá seu capital social integralmente sob a pro-
priedade da União, Estados e Municípios integralizado 
com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento de cada um deles, bem como pela incorpo-
ração de qualquer espécie de bens e direitos suscetí-
veis de avaliação em dinheiro.

13. IBFC - 2015 - EBSERH - Técnico em Contabilidade 
Considerando as disposições da Lei Federal n° 12.550 

de 15/12/2011 sobre contratação de pessoal pela Empre-
sa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, assinale a 
alternativa correta.

Alternativas
(A) Fica a EBSERH, para todos os fins, proibida de con-
tratar pessoal técnico e administrativo por processo 
seletivo simplificado.
(B) Fica a EBSERH, para fins de sua implantação, au-
torizada a contratar pessoal técnico e administrativo 
por tempo determinado, permitida uma única pror-
rogação, desde que a soma dos 2 (dois) períodos não 
ultrapasse 2 (dois) anos.
(C) Fica a EBSERH, para fins de sua implantação, auto-
rizada a contratar pessoal técnico e administrativo por 
tempo determinado, vedada qualquer prorrogação.
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