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LÍNGUA PORTUGUESA

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

Nossa História 

Escrito por Assessoria de Comunicação | 22 Abril 2010

1 A formação do povoado que deu origem ao atual 
município começou a ocorrer no final do século XVII por 
volta de 1694 com a descoberta de ricas minas auríferas 
mais tardes denominadas de Catas Altas. O historiador 
Salomão de Vasconcelos afirma que quase nada se 
conhece a respeito dos verdadeiros descobridores da 
região onde está localizado o município e sobre a fundação 
de Catas Altas. Mas em anotações atribui-se a Domingos 
Borges a fundação do arraial em 1703. A história de 
Catas Altas, assim como de diversas cidades mineiras, 
está relacionada com o ciclo da mineração no século 
XVIII. O nome “Catas Altas” provém das profundas 
escavações que se faziam no alto dos morros.
2 A palavra “catas” significa garimpo, escavação 
mais ou menos profunda, conforme a natureza do terreno 
para a mineração. No povoado, as catas, os garimpos, 
as minas mais ricas e produtivas, estavam situadas nas 
partes mais altas, isto é, se encontravam no alto da serra 
e por isso, a atual cidade ficou conhecida como Catas 
Altas. “O povo vendo que cada vez mais que o ouro 
estava diminuindo nos leitos dos rios e córregos, e com 
abundância nas partes altas, diziam: ‘as catas estão altas’, 
‘as catas estão ficando em lugares mais altos’, ‘as catas 
estão em lugares de mais difícil acesso’. Situada aos pés 
da Serra do Caraça e resguardada pelo contraforte da 

serra do espinhaço Catas Alta integra o Circuito do Ouro 
ao longo da Estrada Real.
3 Em 1712 ocorreu o primeiro registro de batismo 
em uma Capela de menor porte com invocação a Nossa 
Senhora da Conceição. Em 1729 teve início a construção 
da atual Igreja Matriz de mesma invocação, substituindo 
a antiga capela. A Atual Igreja Matriz pertence à segunda 
fase do barroco e permanece com seu interior inacabado 
possibilitando aos visitantes conhecerem as etapas 
de construção e policromia tornando-se um dos mais 
importantes ícones da arquitetura e ornamentação do 
Brasil neste estilo.
4 Durante o ciclo da mineração Catas Altas foi um 
dos mais ricos e populosos arraiais de Minas Gerais, com 
o esgotamento das minas o arraial ficou praticamente 
abandonado. Em 1868, chega em Catas Altas o Monsenhor 
Manuel Mendes Pereira de Vasconcelos para ser o vigário 
do arraial. Logo percebe o estado lastimável em que se 
encontrava o lugar, além do abatimento moral estampado 
nos rostos dos poucos moradores que ainda não haviam 
emigrado. O padre nota a ausência de qualquer forma de 
cultura de subsistência. Milho, arroz, feijão, toucinho, tudo 
é provido pelos tropeiros.
5 O vigário chega à conclusão de que, além da 
escassez do ouro, as causas de tamanha decadência 
foram as ações assistencialistas que criaram uma 
perniciosa acomodação ao distribuir tudo que a população 
necessitava com hora e local marcado. Monsenhor 
Mendes acreditava que, para provocar mudanças 
drásticas, era necessário educar as pessoas, ensinar 
a cultura de subsistência e desenvolver o conceito da 
vida em comunidade. Logo pensa ser possível produzir 
até mesmo o vinho que necessita nas missas ao 
encontrar, na casa de um amigo, uma muda de videira 
americana. Monsenhor Mendes ensina ao povo como 
plantar as videiras, as épocas das podas, das colheitas, 
como esmagar as uvas, o período de fermentação, o 
armazenamento adequado para não acontecer nenhuma 
alteração. E assim, o vigário conseguiu que a produção do 
vinho de Catas Altas aumentasse cada vez mais, sempre 
com melhor qualidade.
6 Em 1884, Monsenhor Mendes publica um 
manuscrito com “as noções úteis ao fabricante de vinho”, 
contendo informações sobre o feitio da bebida, as diferenças 
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dos vários processos empregados, e a prevenção junto 
ao fabricante contra práticas que podem estragar o vinho. 
O padre acaba ganhando a mídia nacional e faz Minas 
Gerais sair do anonimato na produção de vinhos. O vinho 
de Catas Altas era comparado por autoridades no assunto 
com o Porto e o Xerez.
7 Monsenhor Mendes se torna um conhecido 
viticultor, sempre defendendo a videira americana e a 
qualidade do vinho produzido em Catas Altas. “Confrontada 
com a videira Laprusca, explorada pelos europeus, a nossa 
videira americana, espalhada em tanta profusão por estas 
Catas Altas, será sempre a preferida por muitas razões. 
A sua uva, uma vez que esteja perfeitamente madura e, 
embora produzida pelas videiras muito próximas a seu 
estado selvagem, é notada pelo cheiro balsâmico e pelo 
sabor muito agradável e pronunciado”, anotou o padre.
8 A produção do vinho colaborou para que a 
população elevasse sua auto-estima. Uns plantavam as 
videiras, outros fabricavam o vinho, outros comercializavam 
o produto, numa cadeia em que o dinheiro girava e 
todos saíam ganhando. O vinho de Jabuticaba surgiu 
quase 80 anos depois do vinho de uva, em 1949 pelo 
senhor Anastácio de Souza. Antes as jabuticabas eram 
utilizadas para licor, o que muito se encontrava nas casas 
tradicionais do arraial. 
9 Entre 1839 e 1995, Catas Altas pertenceu ao 
município de Santa Bárbara emancipando-se através da 
lei nº12. 030, de 21 de dezembro de 1995.

QUESTÃO 01

Com base no texto lido, é possível afirmar, EXCETO:

a) O título do texto dirige, previamente, o raciocínio do 
leitor.

b) A primeira parte do texto prepara o contexto das ideias 
que serão apresentadas.

c) Na segunda parte do texto, a equipe de assessoria 
de comunicação apresenta a referência ao nome do 
local.

d) As duas primeiras ideias apresentadas sobre Catas 
Altas dificultam ao leitor a identificação geográfica da 
cidade.

QUESTÃO 02

O recurso que corresponde à estratégia de construção do 
texto é:

a) Emprego de coloquialismo e clichês.
b) Utilizações de citações.
c) Apresentação de argumentos contraditórios.
d) Análise de dados estatísticos da realidade.

QUESTÃO 03

Dos trechos retirados do texto “Nossa História”, o único 
que apresenta valor hipotético é:

a) “(...) e a prevenção junto aos fabricantes contra 
práticas que podem estragar o vinho”.

b) “Em 1712 ocorreu o primeiro registro de batismo em 
uma Capela de menor porte com invocação á Nossa 
Senhora da Conceição”. 

c) “O padre nota a ausência de qualquer forma de cultura 
de subsistência. Milho, arroz, feijão, toucinho, tudo é 
provido pelos tropeiros”.

d) “O vinho de Jabuticaba surgiu quase 80 anos depois 
do vinho de uva, em 1949 pelo senhor Anastácio de 
Souza”.

QUESTÃO 04

Em todas as alternativas, as circunstâncias expressas 
pelos termos ou expressões destacados foram 
CORRETAMENTE identificadas, EXCETO em:

a) “No povoado, as catas, os garimpos, as minas mais 
ricas e produtivas, estavam situadas nas partes mais 
altas, isto é, se encontravam no alto da serra”... 
(RETIFICAÇÃO).

b) “ ... além do abatimento moral estampado nos rostos 
dos poucos moradores”... (ADIÇÃO).

c) “ E assim, o vigário conseguiu que a produção do 
vinho de Catas Altas aumentasse cada vez mais”... 
(CAUSALIDADE).

d) “ Antes as jabuticabas eram utilizadas para licor, o 
que muito se encontrava nas casas tradicionais do 
arraial”. (TEMPO).

QUESTÃO 05

Observe o trecho abaixo:

“A sua uva uma vez que esteja perfeitamente madura 
e, embora produzida pelas videiras muito próximas a 
seu estado selvagem, é notada pelo cheiro balsâmico 
e pelo sabor muito agradável e pronunciado”, anotou 
o padre.

O termo destacado no trecho acima estabelece entre as 
orações uma relação de:

a) Condição.
b) Concessão.
c) Proporção.
d) Comparação.
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QUESTÃO 06

A substituição do termo destacado por aquele entre 
parênteses implica alteração de sentido em:

a) “Situada aos pés da Serra do Caraça e resguardada 
pelo contraforte da serra do espinhaço”... 
(MANIFESTADA).

b) “(...) possibilitando aos visitantes conhecerem as 
etapas de construção e policromia tornando-se 
um dos mais importantes ícones da arquitetura e 
ornamentação do Brasil neste estilo.
 (VARIEDADE DE CORES).

c) “Confrontada com a videira Laprusca, explorada pelos 
europeus, a nossa videira americana, espalhada em 
tanta profusão por estas Catas Altas,...” (FARTURA).

d) “(...) Catas Altas pertenceu ao município de Santa 
Bárbara emancipando-se através da lei nº12. 030, 
de 21 de dezembro de 1995”. (LIBERTANDO-SE).

QUESTÃO 07

Em todas as alternativas, o termo destacado exerce a 
mesma função sintática, EXCETO em:

a) “A formação do povoado que deu origem ao atual 
município começou a ocorrer no final do século XVII...”

b) “ O nome “Catas Altas” provém das profundas 
escavações que se faziam no alto dos morros...”

c) “ ( ... ) além do abatimento moral estampado nos 
rostos dos poucos moradores que ainda não haviam 
emigrado”.

d) “O historiador Salomão de Vasconcelos afirma que 
quase nada se conhece a respeito dos verdadeiros 
descobridores...”

QUESTÃO 08

Releia o fragmento do texto:

“O padre nota a ausência de qualquer forma de cultura 
de subsistência. Milho, arroz, feijão, toucinho, tudo é 
provido pelos tropeiros”.

No trecho acima, o termo destacado retoma a seguinte 
idéia:

a) “ ... ausência de qualquer forma...”
b) “ ... cultura de subsistência...”
c) “ Milho, arroz, feijão, toucinho...”
d) “ ... provido pelos tropeiros”.

QUESTÃO 09

Releia o fragmento do texto:

“Durante o ciclo da mineração Catas Altas foi um dos 
mais ricos e populosos arraiais de Minas Gerais, com 
o esgotamento das minas o arraial ficou praticamente 
abandonado”.

Considerando-se os dois verbos negritados no trecho 
acima, pode-se inferir que

a) ambos estão no particípio passado.
b) apenas o primeiro verbo está no pretérito imperfeito.
c) o segundo verbo está no modo imperativo.
d) os dois verbos estão no pretérito perfeito do indicativo.

QUESTÃO 10

A respeito do gênero do texto, pode-se afirmar que se 
trata de um:

a) texto predominantemente narrativo/informativo, pois 
narra e informa sobre fatos ocorridos em um contexto 
temporal.

b) texto dissertativo, pois assemelha-se ao artigo de 
opinião, acrescentando valores acerca do assunto 
discutido.

c) texto descritivo, porque detalha pormenores da cidade 
de Catas Altas.

d) texto dissertativo/ descritivo, uma vez que apresenta 
tese e há detalhamento nas ideias apresentadas.
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QUESTÃO 11

Marque, dentre as alternativas abaixo, a que identifica os 
pontos comuns aos gráficos de y = x2 + 2x e y = x + 2.

a) (-2, 1) e (-1,3).
b) (-2, 0) e (-1,3).
c) (2,0) e (1,3).
d) (-2,0) e (1,3).

QUESTÃO 12

As medidas dos catetos de um triângulo retângulo com 
a hipotenusa medindo 10 cm e com o seno de um dos 
ângulos agudos valendo 0,8 são:

a) 5cm e 4cm.
b) 3cm e 5cm.
c) 6cm e 8cm.
d) 4cm e 6cm.

QUESTÃO 13

Sabendo-se que a assinatura mensal, de uma conta 
telefônica é de R$ 36,00 e que cada minuto falado custa 
R$3,00, qual será o limite máximo de minutos falados ao 
telefone durante um mês, para que a conta seja igual ou 
inferior a R$ 72,00?

a) 9 minutos.
b) 10 minutos.
c) 11 minutos.
d) 12 minutos.

QUESTÃO 14

Uma pirâmide reta de base quadrada tem 4m de altura e 
a sua aresta da base mede 6m. Então, podemos afirmar 
que o seu volume é de:

a) 24 m3 .

b) 48 m3 .

c) 52 m3 .

d) 64 m3 .

QUESTÃO 15

Um banco cobra de seus clientes uma taxa de 0,1% sobre 
cada valor sacado com cartão magnético. Em um saque 
de R$340,00, qual foi o valor pago ao banco?

a) Vinte e quatro centavos.
b) Quarenta e três centavos.
c) Trinta e quatro centavos.
d) Quarenta e dois centavos.

QUESTÃO 16

Observe o conjunto de dados: 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 e 
indique a alternativa que explicita, nesta ordem, a moda, 
a mediana e a média aritmética desse conjunto.

a) 3,3,3.
b) 2,3,3.
c) 2,3,2.
d) 2,2,2.

QUESTÃO 17

A função do 1º grau cujo gráfico passa pelos pontos A (-2, 
10) e B (1,4), é:

a) Y = - 2x + 4
b) Y = - 2x + 2
c) Y = - 2x + 8
d) Y = - 2x + 6

QUESTÃO 18

Quantos são os números de 2 algarismos não repetidos 
que se podem formar com os algarismos 1,2,3,4,5,6,7,8 
e 9?

a) 81 números.
b) 72 números.
c) 64 números.
d) 63 números.

QUESTÃO 19

A área de um círculo, cuja circunferência tem comprimento 
20π cm, é:

a) 100 π cm2

b) 80 π cm2

c) 160 π cm2

d) 400 π cm2

QUESTÃO 20

Quais são os valores de m e n para que: (2m – 3 , n + 4 ) = 
( 6, 5)

a) 4,5 e 1,5.
b) 3,5 e 2,5.
c) 4,5 e 1,0.
d) 3,5 e 1,0.

MATEMÁTICA
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QUESTÃO 21

Analise as medidas preventivas da Leishmaniose 
Visceral relacionadas à população canina:

I- Coletar o sangue dos cães e 
recolher os animais soropositivos.

II- Usar telas mosquiteiro em canis 
individuais e coletivos.

III- Manter o abrigo do animal 
sempre limpo.

IV- Realizar exame parasitológico das fezes dos cães 
com suspeita clínica da doença.

Baseando-se nas afirmativas acima, marque a alternativa 
CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I,II,III e IV  estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I,II e III  estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II,III, e IV  estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e IV  estão corretas.

QUESTÃO 22

Associe a primeira coluna de acordo com a segunda:

1- Zoonose.
2- Hospedeiro.
3- Agente Etiológico.
4- Vetor.
5- Reservatório.

( ) Organismo simples ou complexo que é capaz de 
ser infectado por um agente específico.

( ) Agente capaz de causar a doença.
( ) Infecção ou doença de animais vertebrados que, 

habitual ou ocasionalmente, é transmitida ao 
homem em condições naturais.

( ) O que transmite o parasito entre dois hospedeiros.
( ) Habitat natural de um agente infeccioso, que pode 

ser uma pessoa, um animal, uma planta, solo, entre 
outros, onde o agente etiológico normalmente vive 
e se multiplica. 

A sequência CORRETA, de cima para baixo é:

a) 2, 3, 4, 1, 5.
b) 2, 3, 1, 4, 5.
c) 4, 5, 2, 1, 3.
d) 4, 2, 1, 5, 3.

QUESTÃO 23

Todo profissional de saúde, no exercício da profissão, 
deve notificar, por meio do preenchimento de ficha de 
investigação específica, a seguinte doença da gestante:

a) Influenza.
b) Cardiopatia.
c) Isoimunização pelo fator Rh.
d) Sífilis.

QUESTÃO 24

A raiva humana é uma doença transmita ao homem pelo 
contato com a saliva do animal infectado, principalmente, 
por intermédio da mordedura ou arranhadura. É 
considerado acidente grave causados por cães ou gatos, 
quando ocorre, EXCETO:

a) Excesso de saliva depositada sobre a área atingida.
b) Mordedura na cabeça, pescoço e mãos.
c) Mordedura múltipla e/ou profunda em qualquer parte 

do corpo.
d) Arranhadura profunda provocada por gato.

QUESTÃO 25

“A presença do roedor em áreas urbanas e rurais gera 
agravos econômicos e sanitários de relevância ao 
homem. O roedor participa da cadeia epidemiológica 
de pelo menos trinta doenças transmitidas ao homem”.

(Manual de Controle de Roedores. 
Ministério da Saúde – FUNASA 2002).

O camundongo, também conhecido como rato caseiro, 
é uma espécie encontrada praticamente em todas as 
regiões do planeta, cujas características são, EXCETO:

a) Onívoros.
b) Neófilos.
c) Nocivos e neofóbicos.
d) Prolífero.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE DE ENDEMIAS
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QUESTÃO 26

A responsabilidade pela saúde do cidadão Catas-altense, 
conforme consta na “Carta dos direitos dos usuários da 
saúde”, é:

a) de competência do município com cooperação técnica 
e financeira da União e do Estado.

b) de competência exclusiva do Ministério da Saúde do 
Brasil.

c) compartilhada entre setor público, setor privado, 
empresas contratadas, setor alimentício e de nutrição.

d) compartilhada entre entidades prestadoras de serviços 
privados, entidades formadoras e de educação para a 
saúde.

QUESTÃO 27

A responsabilidade pela gestão do Sistema Único de 
Saúde no município de Catas Altas, conforme consta na 
“Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990”, é:

a) da prefeitura municipal somente.
b) do governo federal somente.
c) da prefeitura, do governo estadual e do governo federal.
d) do governo municipal em parceria com os outros 

estados do Brasil.

QUESTÃO 28

No município de Catas Altas, o Sistema Único de Saúde 
tem como uma de suas atribuições, EXCETO:

a) Executar os serviços de vigilância epidemiológica e 
sanitária.

b) Participar do financiamento e garantir o fornecimento 
de medicamentos básicos.

c) Celebrar contratos com entidades prestadoras de 
serviços privados de saúde de forma a complementar 
os serviços públicos existentes.

d) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios 
vizinhos.

QUESTÃO 29

Há uma maior probabilidade de ser deflagrada uma 
epidemia de DENGUE, quando os índices de infestação 
predial do vetor estão acima de:

a) 1%
b) 3%
c) 5%
d) 7%

QUESTÃO 30

O índice de infestação predial do Aedes aegypti é 
calculado a partir do:

a)  Número de imóveis com focos positivos de A. aegypt X 100
  Número total de imóveis inspecionados
b)  Número de imóveis com focos positivos de A. aegypt X 10
  Número total de imóveis inspecionados
c)  Número de imóveis com focos positivos de A. aegypt 
  Número total de quarteirões inspecionados
d)  Número de quarteirões com focos positivos de A. aegypt X 100
  Número total de imóveis inspecionados




