
jornal da cidade . edição 2522 . 07 de Dezembro de 2021 jornal da cidade . edição 2522 . 07 de Dezembro de 2021

 A) concerto – há – a – cessões – há.
 B) conserto – a – há – sessões – a.
 C) concerto – a – há – seções – a.
 D) concerto – a – há – sessões – há.

 10- Assinale a alternativa que apresenta o termo do trecho abaixo responsável que 
exige  a preposição sublinhada, devido à sua regência:
 “ A ciência poderia prever a criação de uma nova vacina.”
 A) prever.
 B) criação.
 C) uma.
 D) vacina.

 MATEMÁTICA
 11- Paulo e Cleiton partem do ponto O, no mesmo instante, cada um em seu auto-
móvel. Paulo segue pela estrada x à velocidade de 60 Km/h, enquanto Cleiton vai pela estrada y à 
velocidade de 80Km/h.

 Depois de duas horas, a distância em linha reta percorrida entre eles é igual a:
 A) 1000 km. 
 B) 800 km.
 C) 100 km.
 D) 200 km. 

 12- Luiz partiu de sua cidade em uma viagem de 345 km. Sabendo que o consumo 
médio de combustível do carro de Luiz é de 12,5 km/l e que o litro de gasolina na época de sua 
viagem custava R$ 3,79, quanto Luiz gastará com gasolina?
 A) R$ 16,99.
 B) R$ 100,00.
 C) R$ 104,60.
 D) R$ 34,50.

 13- Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que 
seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, 
faltavam R$ 510,00 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto foi decidido que 
a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído 
pagaria a sua parte, e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7,00.
 De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final 
para cada uma das 55 pessoas?
 A) R$ 17,00.
 B) R$ 22,00.
 C) R$ 32,00.
 D) R$ 57,00.

 14- Uma editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros num certo período. 
Quantas máquinas serão necessárias para produzir 5.400 livros no mesmo período?
 A) 6.
 B) 7.
 C) 8.
 D) 9.

 15- Em uma embalagem de farinha, encontra-se a receita de um bolo, sendo parte 
dela reproduzida a seguir:

INGREDIENTES
- 640g de farinha (equivalente a 4 xícaras)

-16g de fermento biológico (equivalente a 2 colheres de medidas).
 Possuindo apenas a colher medida indicada na receita, uma dona de casa teve que 
fazer algumas conversões para poder medir com precisão a farinha. Considere que a farinha e o 
fermento possuem densidades iguais.
 Cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres medidas?
 A) 20.
 B) 40.
 C) 80.
 D) 320.

 16- Em um supermercado, houve uma promoção relâmpago do pacote de arroz, que 
passou a ser vendido pela metade do preço, mas com limite máximo de cinco unidades por cliente. 
Supondo que todo cliente que comprou arroz nesse supermercado levou o limite máximo permitido 
pela promoção e que foram vendidos 4850 pacotes, quantos clientes compraram arroz nesse dia?
 A) 950 clientes.
 B) 970 clientes.
 C) 990 clientes.
 D) 1001 clientes.

 17- Um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 5% ao mês, durante cinco meses. 
Se no fim desse período o juro produzido foi de R$ 152,25, qual foi o montante ao término da aplicação?
 A) R$ 761,25.
 B) R$590,75.
 C) R$609,00.
 D) R$706,12.

 18- Uma empresa utiliza um índice de massa corporal inventado por ela própria, no 
qual divide por dois a soma entre altura e peso dos funcionários. Qual é o índice de massa corporal 
de Rhuan, sabendo que sua altura é 1,78 m e seu peso é 72,3 kg?
 A) 74,08.
 B) 37,04.
 C) 37,4.
 D) 37

 19- O gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos 
de um curso preparatório específico para professor de educação básica.
 Resultados dos professores no curso preparatório

 Para continuar no mercado, é necessário que esse curso aprove pelo menos 70% de seus 
alunos, que, por sua vez, são professores especializando-se. Sabendo que os aprovados são apenas aqueles 
que obtiveram resultado ótimo ou excelente, pode-se afirmar que esse curso continuará no mercado?
 A) Sim, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 70%.
 B) Sim, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 80%.
 C) Não, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 50%.
 D) Não, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 40%.

 20- Dois lotes, I e II, ambos quadrados e de mesmas medidas, encontram-se um ao 
lado do outro e foram conectados por um portão HD, formando assim um novo lote ABCDEFGH 
conforme mostra a figura.

 Sabendo-se que CD = GH = 6 m e que o perímetro do novo lote é 60 m, então a 
largura do portão HD é igual a:
 I) 2m.
 J) 3m.
 K) 4m.
 L) 5m.

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 21- No que diz a respeito à Psicologia da saúde, é correto afirmar que:   
 A) É o conjunto de contribuições educacionais, científicas e profissionais específicas 
da Psicologia para a promoção e manutenção da saúde, prevenção e tratamento das doenças, 
na identificação da etiologia e diagnósticos relacionados à saúde, à doença e às disfunções, bem 
como no aperfeiçoamento do sistema de políticas da saúde.
 B) É o conjunto de contribuições educacionais, científicas e profissionais multidiscipli-
nar para a promoção e manutenção da saúde, prevenção e tratamento das doenças, na identificação 
da etiologia e diagnósticos relacionados apenas às doenças. 
 C) É o conjunto de contribuições educacionais, científicas e profissionais específicas 
da Psicologia para a promoção e manutenção da saúde, prevenção e tratamento das doenças, na 
identificação da etiologia e diagnósticos relacionados apenas às doenças. 
 D) É a integração a Psicologia na educação médica, para a promoção e manuten-
ção da saúde, prevenção e tratamento das doenças, na identificação da etiologia e diagnósticos 
relacionados apenas às doenças.

 22- Em centros de saúde, podem ser instituídas ações de intervenções que podem 
ser desenvolvidas em psicoterapia de adulto, triagem, orientação de mães, psicoterapia de adoles-
centes, psicodiagnóstico, ludoterapia, grupos de alcoolistas, toxicômanos, aidéticos, tuberculosos, 
hansenianos, dentre outros. 
 Essas ações caracterizam um tipo de prevenção:
 A) Primária.
 B) Secundária.
 C) Terciária.
 D) Primordial.

 23- A lei que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, 
executadas isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais 
ou jurídicas de direito público ou privado.
 A) Lei 986 de 21/10/1969.
 B) Lei 8080 de 19/09/1990.
 C) Lei 13317 de 24/09/1999.
 D) Lei 8078 de 11/09/1990.

 24-  São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS, Lei nº 8.080:
  I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
 II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico 
e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 
 III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recu-
peração da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
 Nestas condições: 
 A) somente o item I está correto.
 B) somente o item II está correto. 
 C) somente os itens I e II estão corretos. 
 D) todas estão corretas.

 25- De acordo com a Lei nº 10.216/2001. Assinale com V (verdadeiro) ou com F 
(falso). São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:
 (   ) Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 
necessidades;
 (   ) Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua 
saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;
 (   ) Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;
 (   ) Ter garantia de sigilo nas informações prestadas;
 (   ) Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade 
ou não de sua hospitalização involuntária;
 (   ) Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;
 (   ) Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu 
tratamento;
 (   ) Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;
 (   ) Ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.
 A) V-V-V-V-V-V-V-V-F.
 B) V-V-V-F-F-V-F-V-V.
 C) F-F-F-V-V-V-V-V-F.
 D) Todas são verdadeiras.

 26- No que se refere à Lei n. 10.216/2001, analise os itens a seguir e, ao final, assinale 
a alternativa INCORRETA:
 A) A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os 
recursos extra-hospitalares se mostrarem suficientes.
 B) O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente 
em seu meio.
 C) O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente 
em seu meio.
 D) A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circuns-
tanciado que caracterize os seus motivos.

 27- Conforme estabelecido no Código de Ética Profissional do Psicólogo (Conselho 
Federal de Psicologia, 2005), Art. 2º, é vedado ao profissional de Psicologia, dentre outras ações:
 A) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orien-
tação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais.
 B)  Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços.
 C) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de 
orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, em qualquer situação ou contexto.
 D) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnicocientífica.
 São CORRETAS quais alternativas:
 A) Apenas A-B-C-D.
 B) Apenas A-B-C.
 C) Apenas A-B-D.
 D) Apenas B-C-D.

 28- Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, são deveres fundamentais 
do Psicólogo:
 A ) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais 

esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente;
 B ) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por 
motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, 
fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho;
 C ) Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações 
concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional;
 D ) Fornecer, a quem de direito, informações pessoais, de pessoas, grupos e orga-
nizações a que tenha acesso no exercício profissional;
 E ) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emer-
gência, sem visar benefício pessoal; 
 São CORRETAS quais alternativas:
 A) Apenas A-B-C-D-E.
 B) Apenas A-B-D-E.
 C) Apenas A-D-E.
 D) Apenas A-B-C-E.

 29- Em relação a Redução de danos, assinale as afirmativas a seguir:
 I- A redução de danos é uma alternativa de saúde pública para os modelos moral, 
criminal e de doença do uso e da dependência de droga. O modelo moral defende a proibição do 
uso ou da distribuição de certas drogas, atos considerados crimes sujeitos a punição.
 II- A redução de danos desvia-se de tais princípios, evitando julgamentos morais de 
certo ou errado e oferecendo uma variedade de políticas e de procedimentos que visam à redução 
das consequências prejudiciais do comportamento dependente.
 III- A redução de danos não aceita o fato de que muitas pessoas usam drogas e a 
maioria delas apresenta outros comportamentos, também de alto risco.
 Marque a alternativa CORRETA:
 A) Apenas I e III estão corretas.
 B) Apenas  I e II estão corretas.
 C)  Apenas II e III corretas.
 D)  Todas as afirmativas estão corretas.

 30- De acordo com a Resolução nº 6, de 29 de março de 2019, as informações 
apresentadas em um Relatório Psicológico devem ser elaboradas obedecendo uma estrutura 
composta por itens pré-estabelecidos, observando a seguinte ordem:
 A) identificação; descrição da demanda; finalidade; procedimento; análise e conclusão.
 B) identificação; descrição da demanda; procedimento; análise; conclusão e referências.
 C) identificação; descrição da demanda; procedimento; análise e conclusão.
 D) identificação; descrição da demanda; análise; conclusão e referências.

 31- Em relação ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, é correto afirmar que:
 I- Foi implementado no Brasil pelo Movimento Nacional Antimanicomial;
 II- Foi implementado pela Reforma Sanitária;
 III- Foi implementado pela Fundação nacional de Saúde;
 Nessas condições:
 A) O item I está correto
 B) O item II está correto
 C) O item III está correto
 D) Nenhuma alternativa está correta

 32) O CAPS – Centro de Atenção psicossocial, tem emergido como a principal 
estratégia para transformação do modelo asilar de assistência à saúde mental e para a garantia de 
direitos aos usuários, sendo assim, podemos considerar o CAPS como: 
 A)  Um local de referência e de tratamento a pessoas que sofrem com transtornos 
mentais severos e persistentes, os quais justificam a permanência do paciente em um lugar de 
atendimento intensivo, comunitário, personalizado e promotor de saúde.
 B) Existem apenas uma modalidade de CAPS.
 C) Um local de referência e de tratamento a pessoas que ficam institucionalizadas 
por um longo período, com medidas físicas. 
 D) Existem apenas as modalidades de CAPS I,  CAPS II e CAPS III.

 33) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90. 
É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de 
planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao 
parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do (a):
 A) Estatuto da Criança e do Adolescente.
 B) Lei Orgânica da Assistência Social.
 C) Sistema Único de Saúde.
 D) Sistema Único de Assistência Social.

 34) Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069/90, assinale a 
alternativa correta.
 A) É recomendável que os casos de suspeita de castigo físico, de tratamento cruel 
ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente sejam encaminhados à Vara da 
Infância e da Juventude.
 B) O atendimento pré e pós-natal será realizado por profissionais da atenção terciária.
 C) Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no 
último mês da gestação, ao estabelecimento mais próximo de sua residência para realização do parto.
 D) Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à 
mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências 
do estado puerperal.

 35) Não corresponde a uma psicopatologia: 
 A) Esquizofrenia.
 B) Osteogênese imperfeita.
 C) Depressão .
 D) Ansiedade.

 CONHECIMENTOS GERAIS
 36- O termo pop-up, quando associado à navegação na Internet, é utilizado para designar: 
 A) janela aberta de forma automática no navegador Internet ao se carregar um site.
 B) uma lista cronológica de todos os sites visitados no navegador Internet.
 C) um site que concentra as notícias publicadas em outros sites na Internet.
 D) o conjunto de sites visitados com maior frequência em um navegador Internet.

 37- Qual destas frases foi dita pelo Papa Francisco?
 A) "Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca."
 B) "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos."
 C) "Não existe mãe solteira. Mãe não é um estado civil."
 D) "Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser."

 38- Qual a função da ONU?
 A) Zelar pela cultura em todas as nações.
 B) Unir as nações com o objetivo de manter a paz e a segurança mundial.
 C) Regular o funcionamento do sistema financeiro a nível internacional.
 D) Gerenciar acordos de comércio entre os países.

 39- Quais as maiores pandemias da história?
 A) Gripe espanhola e câncer.
 B) Varíola e hipertensão.
 C) Peste negra e covid-19.
 D) Asma e Gripe espanhola.

 40- Quais são, respectivamente, o país onde o primeiro caso de covid-19 foi detectado 
e a primeira pessoa foi vacinada contra o vírus?
 A) Estados Unidos e Brasil.
 B) China e Inglaterra.
 C) Índia e Inglaterra.
 D) China e Estados Unidos.
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
 C) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos 
os níveis de complexidade do sistema.
 D) proibição da divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de 
saúde e a sua utilização pelo usuário

 27- Na atenção à saúde da mulher, uma das atribuições dos ACS é orientar a mulher 
sobre a importância de realizar o exame preventivo de câncer de colo uterino ou Papanicolau. Deve 
informar que o exame é realizado na Unidade Básica de Saúde. Para realização do exame, são 
necessários alguns cuidados prévios à coleta. Sobre esses cuidados é CORRETO afirmar:
 A) No dia do exame deve usar duchas vaginais para realização de limpeza interna.
 B) É obrigatória a raspagem dos pelos pubianos.
 C) Não ter relações sexuais sem preservativo 48 horas antes do exame. 
 D) A presença de sangue menstrual não altera o resultado do exame.

 28- A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a 
saúde pública devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante, atingindo principalmente a 
faixa etária economicamente ativa. Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas 
também se manifesta como uma doença sistêmica comprometendo articulações, olhos, testículos, 
gânglios e outros órgãos. Os principais sinais e sintomas da Hanseníase são:

 A) Manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de 
sensibilidade; aparecimento de nódulos debaixo da pele, normalmente sem sintomas; diminuição ou 
queda de pelos, especialmente das sobrancelhas; e falta ou ausência de sudorese no local da pele seca.
 B) Febre há, no máximo, sete dias acompanhada de, pelo menos dois dos seguintes 
sintomas: dor de cabeça, dor por trás dos olhos, dores musculares e articulações, prostração ou 
manchas pequenas e vermelhas pelo corpo com ou sem hemorragia.
 C) Tosse produtiva por mais de três semanas.
 D) Aumento do volume de urina; sede intensa; emagrecimento e fraqueza; fome excessiva

 29-  O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) utiliza 
fichas para o registro das informações. No que diz respeito às ferramentas de trabalho do Agente 
Comunitário de Saúde (ACS), compete ao ACS o preenchimento das seguintes fichas:
 A) Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Atendimento Individual e Ficha de Visita Domiciliar.
 B) Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Ficha de Visita Domiciliar, Ficha de 
Atividade Coletiva.
 C) Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Ficha de Acompanhamento da gestante, 
e Ficha de Visita Domiciliar.
 D) Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Ficha de Procedimentos e Ficha de 
Atendimento Individual.

 30-O Agente Comunitário de Saúde exerce um papel importante no desenvolvimento 
das ações de vigilância em saúde. É sua atribuição orientar a comunidade quanto ao uso de medi-
das de proteção individual, familiar, e da comunidade para a prevenção das doenças. Associe as 
informações, relacionando as doenças a suas respectivas medidas de proteção.
 1- Tracoma
 2- Dengue
 3-  Esquistossomose
 (  ) Desenvolver medidas simples de cuidado ambiental para o controle de caramujos.
 (  ) Orientar especialmente a lavagem freqüente do rosto das crianças e de melhorias 
de hábitos no cuidado com o corpo e das condições sanitárias e ambientais.
 (  ) A principal medida é evitar a existência de criadouros – locais que acumulam água 
onde os mosquitos possam se reproduzir.
 A seqüência CORRETA dessa associação é:
 A) 1, 2, 3.
 B) 3, 1, 2.
 C) 3, 2, 1.
 D) 2, 1, 3.

 31- Associe as duas colunas relacionando o conceito à sua definição.
 1- Endemia
 2- Epidemia
 3- Pandemia
 ( ) É uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou região e 
pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões, originando um surto epidêmico.
 ( ) É uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou 
mais continentes ou por todo o mundo
 (  ) É qualquer doença que ocorre apenas em um determinado local ou região de 
forma persistente e permanente, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades.
 A seqüência CORRETA dessa associação é:
 A) 3, 1, 2.
 B) 1, 2, 3.
 C) 3, 2, 1.
 D) 2, 3, 1.

 32- A Atenção Básica é a principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e deve ser o centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), sendo a coordena-
dora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. Dessa forma, o SUS 
e a RAS possuem diretrizes que devem ser operacionalizadas no contexto da Atenção Básica para 
que esta cumpra o seu papel (BRASIL, 2017).
 A alternativa que contém diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na 
Atenção Básica é:
 A) integralidade e territorialização. 
 B) transversalidade e universalidade.
 C) equidade e cuidado centrado na pessoa. 
 D) longitudinalidade do cuidado e territorialização

 33- A Política Nacional de Atenção Básica prevê a “[...] implantação da Estratégia de 
Agentes Comunitários de Saúde nas UBS como uma possibilidade para a reorganização inicial da 
Atenção Básica com vistas à implantação gradual da Estratégia de Saúde da Família ou como uma forma 
de agregar os agentes comunitários a outras maneiras de organização da Atenção Básica” (BRASIL, 
2017, p. 12). Em relação à Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, é correto afirmar que:
 A) é prevista a carga horária integral de 20 horas semanais para toda a equipe de 
agentes comunitários de saúde.
 B) cada Agente Comunitário de Saúde deve ter uma micro área sob sua responsa-
bilidade, cuja população não ultrapasse 1000 pessoas.
 C) o Agente Comunitário de Saúde deve realizar suas ações, priorizando a população 
com menor grau de vulnerabilidade e de risco epidemiológico.
 D) a atividade do Agente Comunitário de Saúde deve se dar pela lógica do planeja-
mento do processo de trabalho a partir das necessidades do território.

 34- Na realização de suas atividades diárias, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
e o Agente de Combate às Endemias (ACE) podem realizar práticas de forma integrada, qualificando 
o cuidado ofertado à comunidade assistida. Tais práticas incluem as ações de Educação em Saúde, 
principalmente, por meio de mobilizações sociais, dentro da área geográfica de atuação. (BRASIL, 2018). 
 Em relação às atividades que podem ser desenvolvidas de forma integrada pelo 
ACE e pelo ACS, é correto afirmar que:
 A) a coordenação e a supervisão de ações de vigilância epidemiológica e ambiental 
estão entre tais atividades
 B) as ações integradas incluem a necropsia de animais com diagnóstico suspeito 
de zoonoses de relevância para a saúde pública.
 C) podem planejar, programar e desenvolver atividades de vigilância em saúde, 
mesmo sem articulação prévia com as equipes de saúde da família.
 D) as ações de Educação em Saúde incluem a realização de campanhas ou de 

mutirões para o combate à transmissão de doenças infecciosas e a outros agravos.
 35- Uma determinada equipe de saúde da família atende a uma população de 3.600 
pessoas, que são divididas igualmente por cada Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 
 A equipe atual é composta por cinco ACS, e cada um é responsável por 720 pessoas. 
No próximo mês será contratado mais um ACS, então a quantidade de pessoas atendidas que 
passará a ser atendida por cada um dos ACS dessa equipe será:
 A)720
 B)625
 C)600
 D)750

 CONHECIMENTOS GERAIS
 36- O termo pop-up, quando associado à navegação na Internet, é utilizado para designar
 A) janela aberta de forma automática no navegador Internet ao se carregar um site.
 B) uma lista cronológica de todos os sites visitados no navegador Internet.
 C) um site que concentra as notícias publicadas em outros sites na Internet.
 D) o conjunto de sites visitados com maior frequência em um navegador Internet.

 37- Qual destas frases foi dita pelo Papa Francisco?
 A) "Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca."
 B) "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos."
 C) "Não existe mãe solteira. Mãe não é um estado civil."
 D) "Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser."

 38- Qual a função da ONU?
 A) Zelar pela cultura em todas as nações
 B) Unir as nações com o objetivo de manter a paz e a segurança mundial
 C) Regular o funcionamento do sistema financeiro a nível internacional
 D) Gerenciar acordos de comércio entre os países

 39- Quais as maiores pandemias da história?
 A) Gripe espanhola e câncer
 B) Varíola e hipertensão
 C) Peste negra e covid-19
 D) Asma e Gripe espanhola

 40- Quais são, respectivamente, o país onde o primeiro caso de covid-19 foi detectado 
e a primeira pessoa foi vacinada contra o vírus?
 A) Estados Unidos e Brasil
 B) China e Inglaterra
 C) Índia e Inglaterra
 D) China e Estados Unidos

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 LÍNGUA PORTUGUESA
 ARTE DE AMAR
 Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o 
amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Não noutra alma. Só em Deus - ou fora do mundo. 
As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. Porque os corpos 
se entendem, mas as almas não. 
 Manuel Bandeira
 01- “Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.” O emprego da vírgula 
no período acima se fez necessário para: 
 A) Isolar o aposto. 
 B) Isolar o vocativo. 
 C) Separar uma oração condicional da principal. 
 D) Introduzir uma negação. 

 02- “Porque os corpos se entendem, mas as almas não.” O que a conjunção sublinhada 
expressa em relação à oração anterior? 
 A) Alternância.
 B) Oposição.
 C) Adição.  
 D) Conclusão.

 03- O poeta refere-se frequentemente ao papel da alma no amor. Para ele, a alma: 
 A) Não existe em nenhum âmbito da vida do homem. 
 B) É sinônimo de felicidade e deve ser fator principal no amor. 
 C) É sinônimo de um amor caridoso, na qual os corpos podem unir-se para sempre. 
 D) Não deve ser considerada no envolvimento amoroso. 

 04- Na oração “As almas são incomunicáveis” o trecho em destaque refere-se:
 A) Sujeito indeterminado + verbo transitivo direto + objeto direto.
 B) Sujeito composto+ verbo de ligação + objeto direto.
 C) Sujeito simples+ verbo de ligação+ predicativo do sujeito.
 D) Sujeito composto+ verbo transitivo indireto+ objeto indireto.

 05- Qual convenção gramatical explica a escrita de privilégio com G? 
 A) Forma verbal terminada em AR. 
 B) Diferenciar um substantivo de uma forma verbal. 
 C) Palavras de origem árabe
 D) Palavra terminada em –égio. 

 06- Assim como heroicos, não acentuamos o ditongo em: 
 A) Assembleia 
 B) Bau 
 C) Paraguai 
 D) Saude 

 07- Considere as frases a seguir, que são reconstruções da frase de Mafalda no texto acima:
 1. Qual é o porquê de tendermos a amar os objetos e a usar as pessoas, se os objetos 
foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas?
 2. Tendemos a amar os objetos e usar as pessoas, por que? Se os objetos foram 
feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas.
 3. Por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas, se os objetos foram feitos 
para serem usados e as pessoas para serem amadas?
 Assinale a alternativa correta quanto ao uso dos porquês (porque, por que, por quê, porquê):
 A) Somente a construção 1 está correta.
 B) Somente a construção 2 está correta.
 C) Somente a construção 3 está correta.
 D) Somente as construções 1 e 3 estão corretas.

 08- Observe as frases abaixo quanto ao uso da crase: 
 I – Tenho muito à colaborar com a empresa.
 II – Ele oferecia seus produtos à todas pessoas. 
 III – Ele era fiel à esposa. 
 O uso correto está em:
 A) Apenas o item I 
 B) Apenas o item II e III
 C) Apenas o item III 

 D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

 09- Leia as frases abaixo:
 1 - Assisti ao ________ da Orquestra Sinfônica do Paraná.
 2 - Daqui ______ pouco vão dizer que ______ vida em Plutão.
 3 - As _________ da câmara de vereadores acontecem todas as segundas-feiras.
 4 - ___________ dias que não falo com Ester.
 Escolha a alternativa que oferece a seqüência correta de vocábulos para as lacunas existentes:
 A) concerto – há – a – cessões – há;
 B) conserto – a – há – sessões – a;
 C) concerto – a – há – seções – a;
 D) concerto – a – há – sessões – há.

 10- Assinale a alternativa que apresenta o termo do trecho abaixo responsável que 
exige  a preposição sublinhada, devido à sua regência:
 “ A ciência poderia prever a criação de uma nova vacina.”
 A) prever.
 B) criação.
 C) uma.
 D) vacina.

 MATEMÁTICA
 11- Paulo e Cleiton partem do ponto O, no mesmo instante, cada um em seu auto-
móvel. Paulo segue pela estrada x à velocidade de 60 Km/h, enquanto Cleiton vai pela estrada y à 
velocidade de 80Km/h.

 Depois de duas horas, a distância em linha reta percorrida entre eles é igual a:
 A) 1000 km. 
 B) 800 km.
 C) 100 km.
 D) 200 km. 

 12- Luiz partiu de sua cidade em uma viagem de 345 km. Sabendo que o consumo 
médio de combustível do carro de Luiz é de 12,5 km/l e que o litro de gasolina na época de sua 
viagem custava R$ 3,79, quanto Luiz gastará com gasolina?
 A) R$ 16,99.
 B) R$ 100,00.
 C) R$ 104,60.
 D) R$ 34,50.

 13- Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que 
seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, 
faltavam R$ 510,00 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto foi decidido que 
a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído 
pagaria a sua parte, e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7,00.
 De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final 
para cada uma das 55 pessoas?
 A) R$ 17,00.
 B) R$ 22,00.
 C) R$ 32,00.
 D) R$ 57,00.

 14- Uma editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros num certo período. 
Quantas máquinas serão necessárias para produzir 5.400 livros no mesmo período?
 A) 6.
 B) 7.
 C) 8.
 D) 9.

 15- Em uma embalagem de farinha, encontra-se a receita de um bolo, sendo parte 
dela reproduzida a seguir:

INGREDIENTES
- 640g de farinha (equivalente a 4 xícaras)

-16g de fermento biológico (equivalente a 2 colheres de medidas).
 Possuindo apenas a colher medida indicada na receita, uma dona de casa teve que fazer 
algumas conversões para poder medir com precisão a farinha. Considere que a farinha e o fermento 
possuem densidades iguais. Cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres medidas?
 A) 20.
 B) 40.
 C) 80.
 D) 320.

 16- Em um supermercado, houve uma promoção relâmpago do pacote de arroz, que 
passou a ser vendido pela metade do preço, mas com limite máximo de cinco unidades por cliente. 
Supondo que todo cliente que comprou arroz nesse supermercado levou o limite máximo permitido 
pela promoção e que foram vendidos 4850 pacotes, quantos clientes compraram arroz nesse dia?
 A) 950 clientes.
 B) 970 clientes.
 C) 990 clientes.
 D) 1001 clientes.

 17- Um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 5% ao mês, durante cinco meses. 
Se no fim desse período o juro produzido foi de R$ 152,25, qual foi o montante ao término da aplicação?
 A) R$ 761,25.
 B) R$590,75.
 C) R$609,00.
 D) R$706,12.

 18- Uma empresa utiliza um índice de massa corporal inventado por ela própria, no 
qual divide por dois a soma entre altura e peso dos funcionários. Qual é o índice de massa corporal 
de Rhuan, sabendo que sua altura é 1,78 m e seu peso é 72,3 kg?
 A) 74,08.
 B) 37,04.
 C) 37,4.
 D) 37.

 19- O gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos 
de um curso preparatório específico para professor de educação básica.
Resultados dos professores no curso preparatório


