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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Capitu 
 
 Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. O rumor da porta 
_________ olhar para trás; ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma cousa. 
Caminhei para ela;naturalmente levava o gesto mudado, porque ela veio a mim, e perguntou-me inquieta: 
 – Que é que você tem? 
 – Eu? Nada. 
 – Nada, não; você tem alguma cousa. 
 Quis _________ que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez 
ia sair, com certeza, pela borá fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze anos, alta, forte e 
cheia, apertada em um vestido de ________, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as 
pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz 
reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes,eram curadas 
com amor; não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia-
as sem mácula.Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. 
 – Que é que você tem? Repetiu. 
 – Não é nada, balbuciei finalmente. 
 E emendei logo: 
 – É uma notícia. 
 – Notícia de que? 
 Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se 
consternasse, é que realmente gostava de mim; se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e 
rápido; senti que não poderia falar claramente, tinha agora a vista não seu como... 
 – Então? 
 – Você sabe... 
 Nisto olhei para ao muro, o lugar em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando... Vi uns 
riscos abertos, e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto, e dei um passo. 
Capitu agarrou-me, mas, ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e 
apagou o escrito.Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era. 

Assis, Joaquim Maria Machado de. “Capitu” In: Dom Casmurro. 8ª ed. São Paulo, Ática, 1978. P. 25-26. 
  
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) fez-a – insistir – xita.      c) fez-a – ensistir – chita. 
b) fê-la – insistir – chita.      d) fê-la – incistir – xita. 
 
02 - “Naturalmente levava o gesto mudado...” (1º parágrafo). O que levou o narrador a essa conclusão foi: 
a) O fato de Capitu ter-se encostado ao muro.   c) A inquietação de Capitu. 
b) O rumor da porta.      d) A inscrição que ele viu no muro. 
 
03 - Analise as afirmativas referente a acentuação gráfica: 
I - As paroxítonas ofícios, águas e notícia são acentuadas porque terminam em ditongo. 
II - As palavras mácula, cálculo e rápido são proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. 
III - Os monossílabos trás, pé e quê são acentuados por serem tônicos e terminados em a(s) e e. 
Assinale a alternativa correta: 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas.    c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 
04 - Analise as afirmativas quanto ao significado das palavras e assinale a correta: 
a) A palavra gesto no 1º parágrafo significa fisionomia, semblante, feição. 
b) As palavras passo e paço são homônimas homófonas assim como acender – ascender. 
c) A palavra desbotado (5º parágrafo) tem como antônimo descorado. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
 
05 - Lucas está posicionado num ponto de onde observa o topo de um edifício segundo um ângulo de 30º em 
relação à horizontal. Ao se aproximar 15 m do edifício, Lucas passa a observar o topo deste, segundo um ângulo 
de 60º em relação à horizontal. Considerando que Lucas tem estatura de 1,75 m e que entre ele e o edifício o 
terreno é regular e plano, é correto afirmar que a altura do edifico é de, aproximadamente: 
Dado: tg 30º = 0,57 e tg 60º = 1,73 
a) 11 m. 
b) 12,75 m. 
c) 14,5 m. 
d) 16,25 m. 
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06 - Um reservatório tem formato cilíndrico e altura medindo o dobro do diâmetro da base. Sabe-se que este 
reservatório tem capacidade para armazenar 100,48 mil litros de água. A medida do raio da base deste 
reservatório é: 
Dado: π = 3,14 
a) 1 m.        c) 4 m. 
b) 2 m.        d) 8 m. 
 
07 - Ana Cláudia aplicou um determinado capital, que foi acrescido de juros simples durante 9 meses, elevando-
se a R$ 3291,50. Caso Ana Cláudia tivesse aplicado o mesmo capital, sujeito à mesma taxa, por 16 meses, o 
montante ao final desse período seria de R$ 3596,00. O capital aplicado por Ana Cláudia e a taxa de juros anual 
são, respectivamente: 
a) R$ 2500,00 e 15%.      c) R$ 3000,00 e 12%. 
b) R$ 2750,00 e 20%.      d) R$ 2900,00 e 18%. 
 
08 - Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Andirá: 
I- O Município de Andirá é um grande potencial agrícola onde predomina o latifúndio em propriedades com 
área média de 40,00 ha por lote. 
II- Dentre outras, as principais culturas do município são: soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, banana e outros. 
III- Andirá já é um dos grandes centros de piscicultura do Brasil, com dezenas de produtores e mais e uma 
centena de tanques de criação de peixes. 
De acordo com seus conhecimentos assinale a alternativa correta: 
a) Todas as afirmativas estão corretas.    c) Uma afirmativa está correta. 
b) Duas afirmativas estão corretas.     d) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
09 - No calendário histórico brasileiro, uma data chama a atenção, é o dia 21 de Abril. Qual destes fatos NÃO 
ocorreu nesta data? 
a) Em 1.500 – Chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao solo brasileiro. 
b) Em 1.792 – Enforcamento de Tiradentes no Rio de Janeiro. 
c) Em 1.960 – Inauguração da Cidade de Brasília por Juscelino Kubitscheck. 
d) Em 1.985 – Falecimento do Presidente Tancredo de Almeida Neves. 
 
10 - As enfermidades mais frenquente relacionadas à contaminação dos hortícolos são exceto: 
a) Febre Tifóide. 
b) Cólera. 
c) Desinteria. 
d) Dengue. 
 
11 - Nada melhor para a alimentação de um recém-nascido que o leite materno, o qual independentemente de ser 
um alimento completo, ainda apresenta a grande vantagem de conter: 
a) Anticorpos. 
b) Antigenos. 
c) Imunização. 
d) Imunidade. 
 
12 - A vacina contra tétano (toxôide tetânico) para ter sua eficácia deve ser administrada em quantas doses? 
a) 01 dose. 
b) 02 doses. 
c) 03 doses. 
d) 03 doses e 01 reforço a cada 10 anos. 
 
13 - Trata-se de doença sócio-econômica em declínio lento no mundo com predominância em maior nas regiões 
pobres: 
a) Hanseníase. 
b) Tuberculose. 
c) Cólera. 
d) Hepatites. 
 
14 - A infecção no homem varia desde uma forma assintomática até enfermidade grave com desfecho fatal. O 
período de encubação da doença varia de 3 a 6 dias depois da picada do mosquito. Está se falando em: 
a) Leptospirose. 
b) Febre Amarela. 
c) Difteria. 
d) Influenza. 
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15 - “É um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas Federais, Estaduais 
e Municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pela iniciativa privada”. Esta 
definição está no artigo 4º da Lei Federal 8080. Está se falando em: 
a) SUDS  
b) SUS    
c) SUCAM 
d) SINAM  
 
16 - Os conselhos de saúde são grupos formados por representantes de diversos setores da sociedade, os 
chamados segmentos. Qual a lei que fala sobre a participação da comunidade no acompanhamento das políticas 
e ações de saúde? 
a) Lei 8080. 
b) Lei 8142. 
c) Lei 8042. 
d) Lei 8082. 
 
17 - É a alma do trabalho do ACS e através dela que o agente partilha seu saber e também vai aprendendo com 
as pessoas. Está se falando em: 
a) Oficina Terapeutica 
b) Entrevista 
c) Cadastramento 
d) Ação educativa 
 
18 - Ele pode ser claro ou amarelo, grosso ou ralo. É em pequena quantidade, mas muito nutritivo e rico em 
anticorpos. Está se falando em: 
a) Prolactina. 
b) Colostro. 
c) Citocina. 
d) Suco. 
 
19 - O segundo período do trabalho do parto é: 
a) Dilatação. 
b) Dequitação. 
c) Expulsão. 
d) GreenBerg. 
 
20 - O espermatozóide, após sua deposição no canal vaginal, tem capacidade de fecundar um óvulo até o período 
de: 
a) 48 – 72 horas. 
b) 20 – 48 horas. 
c) 12 – 24 horas. 
d) 10 – 20 horas. 
  
21 - São substâncias sólidas ou líquidas que fornecem ao corpo energia e materiais necessários para o seu 
crescimento, restauração, construção e regulação. Está se falando em: 
a) Gordura. 
b) Carboidratos. 
c) Alimentos. 
d) Fibras. 
 
22 - A comunidade tem espaço para expressar sua voz nas confêrencias e nos conselhos de saúde, para opinar, 
acompanhar, fiscalizar as ações de saúde no âmbito Federal, Estadual e Municipal, este é o principio do(a): 
a) Equidade 
b) Resolutividade 
c) Universalidade 
d) Controle Social 
 
23 - Hoje os agentes comunitários de saúde exercem a profissão regulamentada pela Lei número: 
a) Lei n. 10.507/2002. 
b) Lei n. 12.507/2002. 
c) Lei n. 13.507/2002. 
d) Lei n. 15.507/2002. 
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24 - É uma alteração do pensamento em que ocorre confusão mental e o individuo acredita ser verdadeiras as 
idéias que não existem. Está se falando em: 
a) Irritabilidade. 
b) Medo. 
c) Alucinações. 
d) Delírio. 
 
25 - Pode ser de dois tipos básicos a essencial, também chamada de primária, quando não se conhece a causa 
básica e a secundária, quando acontece em decorrência de uma outra doença. Está se falando em: 
a) Diabete. 
b) Neoplasia. 
c) Hipertensão arterial. 
d) Tuberculose. 
 
26 - O esquema básico se constitui de 03(três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 
180 dias da primeira para terceira dose. Está se falando em: 
a) DTP 
b) Hepatite B 
c) DT 
d) BCG  
 
27 - É um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, 
disfunções e insuficiência de vários órgãos. Está se falando em: 
a) Hpertensão Arterial 
b) Diabetes Mellitus 
c) AVC 
d) Tuberculose 
 
28 - A gravidez na adolescência é fator preocupante correspondente a uma porcentagem das insternações 
obstétricas do Sistema Único de Saúde e tem havido ultimamente um aumento de incidência. Qual a 
porcentagem? 
a) 10,90% 
b) 24,63% 
c) 28,72% 
d) 30,02% 
 
29 - Existe uma grande probabilidade de acontecer este tipo de problema com crianças entre 0 a 1 ano de idade, 
normalmente isto acontece com cordões, sacos plásticos, fios, madeira, colchão e cobertor. Está se falando em: 
a) Intoxicação. 
b) Queimadura. 
c) Choque elétrico. 
d) Asfixia. 
 
30 - É uma doença da pele de fundo alérgico bastante comum nas crianças e pode ter várias causas, entre elas 
alguns alimentos (ovo, peixe, morango, chocolate, laranja e nozes: 
a) Eczena 
b) Urticária 
c) Sarna 
d) Impetigo  
 







