
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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A PROFECIA 
WERNER ZOTZ 

 
 Caraíbas têm a cabeça oca. Deviam ter aprendido muitas lições com o povo filho da terra e não 
souberam ____________, nem ouvir, nem sentir. E sofrerão por isso. 
 Dia virá em que ficarão com sede, muita sede, e não terão água para beber: os rios e lagoas e valos e 
regatos e até a água da chuva estarão sujos e podres. E chorarão. E continuarão com sede porque a água do 
choro é salgada e amarga... 
 O tempo da fome também virá. E a terra está seca, o chão duro. As sementes do milho e a mandioca não 
mais nascerão verdes, alimentando a esperança de quarups ao redor do fogo com muita comida e bebida. A caça 
e peixe também terão fugido ou morrido. E a fome apertará o estômago do caraíba, e ele não poderá comer nem 
sua _____________, nem sua terra nua e ____________. 
 Os dias serão sempre mais quentes. E quando o caraíba procurar uma sombra como abrigo, descobrirá 
que a terra não tem mais árvores. 
 As noites serão escuras e frias. Sem a luz, sem estrelas. E sem fogueiras quentes. 
 E o caraíba, o homem-branco chorará. E quando acordar de sua imensa estupidez será tarde, muito 
tarde. 
 Eu, Tamãi, o velho pajé, falei. 
 

(Apenas um curumim. Curitiba, Coo Editora, 1979. p. 9-10.) 
  

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) enchegar – riqueza – estériu.     c) enxergar – riquesa – estéril. 
b) enxergar – riqueza – estéril.     d) enchergar – riquesa – estério. 
 

02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto e assinale a correta: 
a) A diferença do homem branco e do índio em relação à natureza é que o índio a preserva; o homem a destrói. 
b) Segundo o narrador a imensa estupidez do homem branco é ignorar que ele faz parte da natureza, destruindo-a. 
c) Os homens brancos acumulam riquezas à custa da destruição da natureza. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
03 - “Pajé” se escreve com “j”. Também se escreve com “j” as palavras da alternativa: 
a) penu___em  –  sur___ir.     c) can___ica  –  la___ota. 
b) ma___ia  –  re___enerar.     d) refú___io  –  le___ível. 
 

04 - Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas graficamente por obedecerem à mesma regra: 
a) estômago – árvore.      c) água – chorará. 
b) caraíbas – árvore.      d) pajé – caraíbas. 

 
05 - Assinale a alternativa que justifica corretamente o emprego de reticências no 2º parágrafo do texto: 
a) Para marcar fala quebrada, própria de quem está nervoso ou inseguro. 
b) Para indicar que parte de um trecho citado foi omitida. 
c) Para assinalar inflexão de natureza emocional – tristeza. 
d) Para marcar uma interrupção provocada pela surpresa de quem fala. 
 

06 - O plural de chão é chãos, assinale a alternativa em que o plural dos substantivos seguem a mesma forma: 
a) grão – alemão.       c) alemão – cidadão. 
b) cão – pão.       d) cristão – irmão. 
 

07 - A fração que equivale a um numeral decimal não exato é: 

a) 
66

80
 

b) 
10

12
 

c) 
28

32
 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 
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08 - Adicionando 16 à área do quadrado ao lado obtemos o dobro de seu perímetro. Quanto medem os lados 
desse quadrado? 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
 
 

09 - Guardando R$ 360,00 por mês, uma senhora conseguiu juntar uma certa quantia em 20 meses. Para obter 
essa mesma quantia em 16 meses, quanto ela deveria ter guardado por mês? 
a) R$ 288,00       c) R$ 450,00 
b) R$ 368,00       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

10 - Dos números 
10 8 18

; ;
18 3 36

 e 
27

15
, marque a alternativa correta: 

a) O maior é 
8

3
       c) O maior é 

27

15
 

b) O menor é 
18

36
      d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

11 - Depois de ser desativada, o que aconteceu com o prédio da Estação Ferroviária de Mandaguari? 
a) Ficou abandonada até virar ruínas. 
b) Foi demolida. 
c) Foi reformada e transformada na sede da prefeitura. 
d) Foi utilizada como rodoviária. 
 

12 - Qual das legislações abaixo foi Sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 20 de Julho deste 
ano? 
a) Estatuto da Criança e do Adolescente.    c) Estatuto da Igualdade Racial. 
b) Estatuto do Idoso.      d) Estatuto do Torcedor. 
 

13 - Quantos vereadores compõem a Câmara Municipal de Mandaguari? 
a) 7.        c) 11. 
b) 9.        d) 13. 
 

14 - Que dia será realizado o 1º (primeiro) turno das eleições 2.010? 
a) No 1º (primeiro) domingo de outubro.    c) No 3º (terceiro) domingo de outubro. 
b) No 2º (segundo) domingo de outubro.    d) No 4º (quarto) domingo de outubro. 

 

15 - O processo de capacitação deve iniciar-se concomitante ao início do trabalho das ESF por meio do curso 
introdutório para toda a equipe, qual portaria que determina que o curso introdutório seja realizado até 03 
meses após a implantação da ESF? 
a) Portaria n° 648/ G.M. de 28 de Março de 2006. 
b) Portaria n° 646/ G.M. de 28 de Março de 2006. 
c) Portaria n° 664/ G.M. de 28 de Março de 2006. 
d) Portaria n° 645/ G.M. de 28 de Março de 2006. 
 

16 - Qual considerando o inciso II do art. 198 da constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que 
dispõe sobre a integralidade da atenção como diretrizes do sistema único de saúde, SUS, cria-se os núcleos de 
apoio à saúde da família – NASF, através de qual portaria? 
a) Portaria n° 152 de 24 de Janeiro de 2008. 
b) Portaria n° 164 de 24 de Janeiro de 2008. 
c) Portaria n° 172 de 24 de Janeiro de 2008. 
d) Portaria n° 154 de 24 de Janeiro de 2008. 
 

17 - Qual lei que dispõe sobre as ações de saúde deslindas a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem 
estar físico, mental e social? 
a) Lei n° 8420.      c) Lei n° 8142. 
b) Lei n° 8080.      d) Lei n° 8421. 
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18 - Qual a portaria que institui a comissão interinstitucional de condução e implementação das ações de 
fortificação de farinhas trigo e de milho e seus subprodutos com objetivo de propor medidas destinadas a 
implantar as ações para tal participação? 
a) Portaria n° 41 de 03 de Janeiro de 2002.   c) Portaria n° 14 de 03 de Janeiro de 2002.  
b) Portaria n° 51 de 03 de Janeiro de 2002.   d) Portaria n° 16 de 03 de Janeiro de 2002. 
 

19 - Em que mês e ano foi definida a agenda de compromisso pela saúde que agrega três eixos, o pacto em defesa 
do Sistema Único de Saúde (SUS), o pacto em defesa da vida e o pacto de Gestão? 
a) Em Setembro de 2005.    c) Em Agosto de 2006. 
b) Em Outubro de 2005.    d) Em Fevereiro de 2007. 
 

20 - Qual o pacto constitui um conjunto de compromissos sanitários que deverão se tornar prioridades 
inequívocas dos três entes federativos, com definição das responsabilidades de cada um? 
a) Pacto em defesa da vida.    c) Pacto de Gestão. 
b) Pacto pela vida.     d) Pacto de defesa do SUS. 
 

21 - Em que ano foi instituída pelo Ministério da Saúde a política nacional de humanização da atenção e festão 
do SUS (Humaniza SUS): 
a) 2000.      c) 2002. 
b) 2001.      d) 2003. 
 

22 - É um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Ele abrange desde o simples atendimento 
ambulatorial até o transplante de órgãos, está se falando em: 
a) INPS.      c) SUS. 
b) INANPS.     d) INSS. 
 

23 - Em 2010 o Sistema Único de Saúde completou quantos anos? 
a) 10 anos.      c) 22 anos. 
b) 15 anos.      d) 25 anos. 
 

24 - O programa do Ministério da Saúde que busca a qualificação do Sistema Único de Saúde é: 
a) Quali SUS.     c) For SUS. 
b) Rede SUS.     d) Prog. SUS. 
 

25 - Ela reúne os seis princípios básicos de cidadania que assegura ao brasileiro o ingresso digno do Sistema de 
Saúde, seja ele público ou privado, está se falando em: 
a) Carta dos direitos dos usuários de saúde.   c) Carta de Volta. 
b) Carta Magna.     d) Carta de Reforma Sanitária. 
 

26 - Qual a portaria que aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS)? 
a) Port. n° 2048 de 03 de setembro de 2009.   c) Port. n° 2840 de 03 de setembro de 2009. 
b) Port. n° 2480 de 03 de setembro de 2009.   d) Port. n° 2084 de 03 de setembro de 2009. 
 

27 - O seu trabalho é feito nos domicílios de sua área de abrangência. As atribuições especificas são, exceto: 
a) Identificar área de risco. 
b) Realizar mapeamento de sua área. 
c) Realizar consulta e dar diagnóstico. 
d) Cadastrar as famílias e atualizar semanalmente esse cadastro. 
 

28 - Instituído pelo Ministério da Saúde em 2003, propõe uma nova relação entre o usuário do SUS e o 
profissional que atenderá, está se falando em: 
a) Quali SUS.     c) Dia SUS.   
b) Vigi  SUS.     d) Humaniza SUS. 
 

29 - São atribuições comuns a todos os profissionais que integram as equipes da estratégia Saúde da Família, 
exceto: 
a) Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais aquela população está exposta. 
b) Realizar VD. 
c) Auxiliar na implantação do cartão SUS. 
d) Supervisionar o trabalho do THD e ACD. 
 

30 - As escolas técnicas de Saúde do SUS e outras instituições participantes do esforço de preparação de recursos 
humanos na ESF, define, para o ACS, quantas competências? 
a) 04 Competências.     c) 10 Competências. 
b) 07 Competências.     d) 12 Competências. 







