
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

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 4 (quatro) 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 com tubo transparente; 

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 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

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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01 - Quanto a classificação da sílaba tônica, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: 
As palavras gráfica, número, inédito, árvore, são palavras classificadas como ______________________________, 
todas as ___________________________ são acentuadas. São _______________________ as palavras sabonete, 
táxi, sambista, vento, e essas não são obrigatoriamente acentuadas. As ______________________ são aquelas que 
têm a última sílaba como tônica. 
a) proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas, monossílabas. 
b) paroxítonas, proparoxítonas, proparoxítonas, oxítonas. 
c) proparoxítonas, proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas. 
d) oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, oxítonas. 
 

02 - O texto acima apresentado caracteriza-se como uma “Tirinha”, onde acontece um diálogo entre dois 
personagens. A situação comunicativa se estabelece predominantemente a partir de frases: 
a) afirmativas.   c) interrogativas. 
b) exclamativas.   d) negativas. 
 

03 - A tirinha apresenta um dos personagens questionando a timidez do outro personagem. Logo em seguida 
propõe trocarem de lugar. Essa proposta ocorre porque segundo o personagem “Ser tímido é...”: 
a) muito bom, porque os tímidos conseguem o que querem. 
b) ser invejoso. 
c) ser mole. 
d) é muito confortável e fácil. 
 

04 - Quanto ao número de sílabas, os vocábulos confortável, tímido, nunca, não, são classificadas como: 
a) polissílabo, trissílabo, dissílabo e monossílabo.  c) trissílabo, polissílabo, monossílabo e monossílabo. 
b) quadrissílabo, trissílabo, trissílabo, dissílabo.  d) quadrissílabo, polissílabo, trissílabo e dissílabo. 
 

05 - Assinale a alternativa correta quanto ao plural dos vocábulos abaixo: 
INVEJOSO - CONFORTÁVEL - VOCÊ - LUGAR 

a) invejosos, confortávels, vocêis, lugares. 
b) invejósos, confortáveus, vocês, lugares. 
c) invejosos, confortáveis, vocêis, lugars. 
d) invejosos, confortáveis, vocês, lugares. 
 

06 - Na oração destacada a seguir “Tá, quanto você quer para trocarmos de lugar?” ,assinale a alternativa que 
justifica corretamente o emprego da vírgula: 
a) para separar o vocativo. 
b) está entre elementos de uma enumeração. 
c) para marcar a ausência de um elemento. 
d) depois de uma abreviatura. 
 

07 - Jabes aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 1,5% a.m., durante 75 dias. Para que Jabes 
receba, ao final desse período, R$ 53,25 referente aos juros, o capital aplicado deve ser: 
a) R$ 473,33.    c) R$ 1198,00. 
b) R$ 599,00.    d) R$ 1.420,00. 
 

08 - Num grupo de três amigos, a idade de Lucas é  da idade de Marcos, que tem  da idade de Naidion. Sabe-se 

que Naidion tem 30 anos. Então, a soma das idades dos três amigos é: 
a) 53. 
b) 54. 
c) 64. 
d) 72. 
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09 - Clóvis pretende fazer o calçamento de uma área retangular cuja largura mede 5,7 m e comprimento de 7,2 

m. Será utilizado nesse calçamento, um piso em forma de quadrado de lado 30 cm, como o modelo a seguir . 
A área sombreada nesse calçamento corresponde a: 
a) 20,52π cm2.    c) 10,26π cm2. 
b) 15, 39π cm2.    d) 5,13π cm2. 
 

10 - O relógio de Marina atrasa 18 minutos a cada 24 horas. Ciente do problema, acertou seu relógio às 7:00 
horas do dia 03. No dia 05 do mesmo mês, às 15:00 horas, o relógio de Marina estará marcando: 
a) 14:18 horas.    c) 14:42 horas. 
b) 14:30 horas.    d) 14:54 horas. 
 

11 - A qual Partido Político o atual Vice-Presidente da República, Michel Temer, é filiado? 
a) PCB     c) PMDB 
b) DEM     d) PT 
 

12 - O Brasil é dividido em 5 regiões, qual delas possui a maior quantidade de estados? 
a) Centro-Oeste.    c) Norte. 
b) Nordeste.    d) Sudeste. 
 

13 - De qual município Maripá foi desmembrado? 
a) Palotina.    c) Marechal Candido Rondon. 
b) Nova Santa Rosa.   d) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 
14 - Qual destas mulheres passou a ser reconhecida pela História do Brasil como “A Redentora”? 
a) Ana Neri.    c) Maria Quitéria. 
b) Anita Garibaldi.   d) Princesa Isabel. 

 
15 - Qual artigo da constituição federal que foi criado do Sistema Único de Saúde? 
a) Art. 142. 
b) Art. 146. 
c) Art. 154. 
d) Art. 198. 
 

16 - É um dos princípios doutrinários, o qual diz que todos cidadãos são iguais perante o sistema único de Saude 
e será atendido conforme as suas necessidades: 
a) Universalidade. 
b) Integralidade. 
c) Equidade. 
d) Regionalidade. 
 

17 - Quantos princípios básicos de cidadania asseguram os brasileiros o ingresso digno no sistema único de 
saúde, seja ele público ou privado, reune a “carta de direitos do Usuário da saúde”? 
a) 04 princípios. 
b) 05 princípios. 
c) 06 princípios. 
d) 08 princípios. 
 

18 - O pacto pela saúde pode apresentar uma mudança radical na operacionalização do nosso sistema de saúde. 
Este pacto apresenta inovações na mobilização social em defesa do: 
a) SAI. 
b) SIAB. 
c) SINASC. 
d) SUS. 
 

19 - É o espaço de vida de uma família: 
a) Território área. 
b) Território Moradia. 
c) Território Distrito. 
d) Território micro-área. 
 

20 - Apresenta vantagens no sentido de conhecer melhor o contexto de vida, É uma oportunidade para fortalecer 
vínculos, convidá-los para atividades educativas: 
a) Entrevista. 
b) Visita domiciliar. 
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c) Educação em Saúde. 
d) Teatro. 
 

21 - Tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância 
epidemiológica: 
a) SIA. 
b) SIH. 
c) SINAN. 
d) SIAB. 
 

22 - Utilizado pela atenção básica é um sistema que permite agregar e processar informações sobre a população 
visitada: 
a) SINAN. 
b) SIAB. 
c) SAI. 
d) SISVAN. 
 

23 - O modelo de atenção a saúde da estratégia da família está centrada no usuário, o que exige das equipes as 
necessidades de pensar formas de: 
a) Ouvir. 
b) Autonômia. 
c) Humanizar. 
d) Acolher. 
 

24 - Qual a portaria que aprovou o pacto pela saúde envolvendo os compromissos da operacionalização do SUS 
entre os gestores das três esferas de governo? 
a) Port. N.° 399/GM 
b) Port. N.° 499/GM 
c) Port. N.° 599/GM 
d) Port. N.° 699/GM 
 

25 - A lei orgânica da saúde conceitua como um “conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção 
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde do individuo ou 
coletivo: 
a) Vigilância em Saúde. 
b) Vigilância em Epidemiologia. 
c) Vigilância em Ambiental. 
d) Vigilância em Sanitária. 
 

26 - Foi o ano da promulgação da Constituição Federal, que reconheceu a saúde como direito do cidadão e dever 
do Estado: 
a) 1989. 
b) 1994. 
c) 1988. 
d) 1995. 
 

27 - O ministério da Saúde (MS) em 1998, através da coordenadoria de saúde da comunidade, editou um manual 
que descreve os conceitos e procedimentos básicos que compõe o: 
a) SIAH. 
b) SIAB. 
c) SISFAD. 
d) SISVAN. 
 

28 - O cadastramento é colocar no papel todas as informações a respeito da família para isso o ACS preenche a 
ficha que é única para todos da casa: 
a) Ficha B. 
b) Ficha A. 
c) Ficha SSA 2. 
d) Ficha PMA 2. 
 

29 - As conferências de saúde são foros com representações dos vários segmentos sociais que se reunem a cada 
quatro anos, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para formulação da política de saúde esta na 
lei: 
a) Lei. 8.142/90 
b) Lei. 8.152/90 
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c) Lei. 8.808/90 
d) Lei. 8.080/90 
 

30 - Trata-se de um conjunto de ações que fazem com que o individuo se sinta bem recebido pelo serviço em 
todos os locais e momentos: 
a) U. Domicilio. 
b) Entrevista. 
c) Acolhimento. 
d) Humanização. 
 




