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VALSINHA 
 

(Buarque, Chico) 

 

Um dia ele chegou tão diferente 

Do seu jeito de sempre chegar 

Olhou-a de um jeito muito mais quente 

Do que sempre costumava olhar 

E não maldisse a vida tanto 

Quanto era seu jeito de sempre falar 

E nem deixou-a só num canto 

Pra seu grande espanto 

Convidou-a pra rodar 

Então ela se fez bonita 

Como há muito tempo 

Não queria ousar 

O seu vestido decotado 

Cheirando a guardado 

De tanto esperar 

Depois os dois deram-se os braços 

Como há muito tempo 

Não se usava dar 

E cheios de ternura e graça 

Foram para a praça 

E começara a se abraçar 

E aí dançaram tanta dança 

Que a vizinhança toda despertou 

E foi tanta felicidade 

Que toda a cidade 

Se iluminou 

E foram tantos beijos loucos 

Tantos gritos roucos 

Como não se ouvia mais 

Que o mundo compreendeu 

E o dia amanheceu em paz. 
                                                                                                                

 

 

 
 

 

Responda de acordo com o texto acima: 
 

“E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de 

sempre falar”, revela que: 

 

a) O personagem tinha o hábito de se maldizer e 

reclamar; 

b) O personagem estava sempre de bem com a vida; 

c) Às vezes o homem falava com saudade de sua 

infância; 

d)  Muitas vezes o homem chorava de tanta tristeza; 

e) As alternativas a e c estão corretas. 

 
   
 

 

 

 
 

“E nem deixou-a só num canto”... Esse verso denuncia 

que: 

a) O personagem procurava preservar sua mulher de 

preocupações; 

b) O personagem era sempre atento às necessidades 

de sua amada; 

c) Há muito tempo o homem havia deixado de dar 

atenção a sua mulher; 

d) Não havia indiferença no relacionamento do casal; 

e) As alternativas a e b estão corretas. 
                                                                                                               

 

 
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras são 

paroxítonas: 

a) Lâmpada, festival, motorista; 

b) Além, prejuízo, óleo; 

c) Atenção, mesa, menina ; 

d) Garota, salário, justiça; 

e) Matemática, claro,saúde. 
 

                                                                                                                

 

 

A separação silábica está correta em: 

a) Carro-ça, ci- ú –me; 

b) Ba-ú, pi-a; 

c) Sa  - a – ra , o – ptar; 

d) Sé – ri –e, á – gu – a; 

e) Pa – ra – guai; ca – de – i – ra. 
                                                                                                                

 

 
 

Pode-se classificar como substantivo próprio qual das 

palavras abaixo 

a) Cidade; 

b) Estrela; 

c) País de Gales; 

d) Água; 

e) Vento.                                                                                                         
 

 
 

Nas alternativas abaixo há apenas uma que apresenta 

um substantivo primitivo, qual? 

a) Mar; 

b) Aguaceiro; 

c) Marujo; 

d) Noitada; 

e) Diarista.                                                                                                       
 

 
 

São substantivos biformes: 

a) O cliente, a cliente; 

b) O Gato, a gata; 

c) A criança; o individuo; 

d) Onça macho, onça fêmea; 

e) O diplomata, a diplomata. 
                                                                                                                

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 
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Na frase: ..............homens fizeram...............muros que 

cercavam ..........casa.  

Completando corretamente os espaços em branco 

apenas com artigos definidos temos: 

a) Um, o, a; 

b) Os, os, a; 

c) Uma, um, uma; 

d) O, um, uma; 

e) Uma, o, uma.                                                                                                            
 

 
 

Das alternativas abaixo apenas uma apresenta 

predicado nominal, qual? 

a) Maria e Teresa estão sempre juntas; 

b) Todo dia Jandira come uma laranja. 

c) João precisa de muito tempo para estudar. 

d) Quem espera que  a vida seja feita de ilusão?  

e) Hoje nasceu uma criança na fazenda. 
                                                                                                               

 

 
 

Está na voz passiva a frase: 

a) A pesquisa foi feita por Letícia; 

b) Ângelo lê Inocência; 

c) Marlene estudará o tema; 

d) Letícia fez a pesquisa; 

e) A quadrilha assaltou o banco. 

 

                                                                                                            

 
 

 
 

Raiva, Leptospirose, Tuberculose, Brucelose, 

Toxoplasmose, Teníase e Cisticercose, são 

consideradas: 

a) Zoonoses de relevante importância para a saúde 

pública e incidente em áreas urbanas.  

b) Não possuem importância para a saúde pública 

e são incidentes na zona rural. 

c) Zoonoses de relevante importância para a saúde 

pública e incidente somente em zona rural 

d) São incidentes tanto na zona rural quanto 

urbana e não são de relevante importância para 

a saúde pública 

e) Nenhuma das proposições é correta.                                                                                                            
 

 
 

É transmitido por via sexual e transfusão de sangue: 

a) Doença de chagas  

b) Sífilis 

c) Leptospirose 

d) Cólera 

e) Raiva 

                                                                                                           

 

Em Triagem Sanguínea para transfusão de bolsas 

de sangue, os Hemocentros são regidos por Lei 

Federal dando como obrigatoriedade a investigação 

de algumas patologias. Dentre as patologias abaixo, 

apresenta-se inserida na lei: 

a) Raiva 

b) Hini 

c) HIV 

d) Toxoplasmose 

e) Tuberculose 

                                                                                                            
 

 
 

Ainda sob transfusão de sangue, pergunta-se: Qual 

teste abaixo é obrigatório para validar uma 

transfusão de sangue? 

a) Prova de compatibilidade sanguínea  

b) Prova do laço 

c) Tempo de sangramento 

d) TTPA 

e) Glicemia de jejum                                                                                                      
 

 
 

Dentre as doenças abaixo, é considerada como 

sexualmente transmissível: 

a) Tuberculose 

b) Varicocele 

c) Sífilis 

d) Endometriose 

e) Nenhuma das proposições acima.                                                                                                           
 

 
 

Na pesquisa de identificação do vírus HIV, o teste 

comumente empregado em banco de sangue é: 

a) Enzimaimunoensaio (Teste Elisa) 

b) Eletrocoagulação 

c) Eletrólitos 

d) Mononucleose 

e) Teste rápido 

                                                                                                       
 

 
 

Dentre os agravos abaixo, é priorizado pelo 

Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto.  
 

a) Hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

b) Dengue, diabete mellitus 

c) Diabetes mellitus, sífilis 

d) Tuberculose, leishmaniose 

e) Hipertensão arterial e malária 

                                                                                                            

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 
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Um sistema de saúde estruturado, segundo os 

valores, princípios e bases organizativas da APS ( 

Atenção Primária a Saúde) tem como objetivo 

superior: 
 

a) A melhoria da qualidade de vida e saúde das 

famílias a ele vinculadas, onde a eqüidade, a 

integralidade e a participação social representam 

imperativos éticos, morais e científicos para a 

realização do direito à saúde e à solidariedade 

social.  

b) A organização mundial da saúde (OMS) tem 

defendido a atenção primária à saúde (APS), 

desde a declaração da alma ata "saúde para 

todos" em 1978, como potencial estratégia para 

alcançar a eqüidade e ganhos eqüitativos em 

saúde e no desenvolvimento humano. 

c)  A melhoria do atendimento assistencial apenas 

em entidades privadas. 

d) Prioriza a atenção a mulher e o adolescente. 

e) Não prioriza a saúde dos idosos e de crianças. 

                                                                                                            
 

 
 

 

O Brasil adotou o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde - Pacs (1991) e o Programa 

de Saúde da Família - PSF (1994) como estratégias 

para contribuir na construção de um novo modlo de 

atenção integral à saúde das famílias. Logo, são 

estratégias voltadas para a reorganização das ações 

de ABS, que se fundamentam em uma nova ética 

política institucional, cujos princípios e bases 

organizativas revelam-se em que objetivos: 

 

a) Prestar, na unidade de saúde e no domicílio, 

assistência integral, contínua, com resolubilidade 

e boa qualidade às necessidades de saúde da 

população adstrita; 

b) Intervir sobre os fatores de risco aos quais a 

população está exposta; 

c) Eleger a família e o seu espaço social como 

núcleo básico de abordagem no atendimento à 

saúde; 

d) Humanizar as práticas de saúde através do 

estabelecimento de um vínculo entre os 

profissionais de saúde e a população; 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

 

                                                                                                            
 

A picada de qual dos vetores abaixo, em idosos e 

crianças pode causar alterações cardíacas, coma 

e até a morte. 

a) Mosca tse tse 

b) Escorpião 

c) Mosca doméstica e varejeira 

d) Fêmea do mosquito anopheles 

e) Triatomíneo                                                                                                            
 

 
 

A mordida, pulga e urina, provoca tifo, peste e 

leptospirose. 

a) cobra 

b) mosquito  

c) escorpião 

d) rato 

e) percevejo                                                                                                   
 

 
 

Febre tifóide, giardíase e outras doenças 

gastrointestinais. 

a) pulgas e formigas 

b) mosquito e pulgas 

c) barata e formiga 

d) barata e pulgas 

e) formiga e pulgas                                                                                                      
 

 
 

A ABNT (1984) - associação brasileira de normas 

técnicas apresenta a seguinte definição: “técnica de 

disposição de resíduos sólidos urbanos (RSU) no 

solo, sem causar danos à saúde pública e sua 

segurança, minimizando os impactos ambientais, 

método este que utiliza princípios de engenharia 

para confinar os RS a menor área possível e reduzi-

los ao menor volume permissível, cobrindo-os com 

uma camada de terra na conclusão de cada jornada 

de trabalho, ou a intervalos menores se for 

necessário”. Esta técnica minimiza a proliferação de 

micro e macro vetores, diminuindo os riscos de 

contaminação direta, além de permitir o controle 

efetivo da poluição do ar, fumaça e odores, reduzir 

os riscos de incêndio, poluição das águas 

superficiais e subterrâneas e ainda da poluição 

estética. A denominação dada ao destino final do lixo 

é: 

a) Lixão 

b) Aterro controlado 

c) Aterro sanitário 

d) Semi compostagem 

e) Nenhuma das anteriores 

                                                                                                            

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 
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São locais onde o lixo é descarregado dos 

caminhões compactadores em um pátio de recepção 

de resíduos. Nesse pátio os resíduos são 

transferidos para um veículo de maior capacidade 

que transporta os resíduos até o seu destino final. 

Este local é denominado: 

 

a) estação de transbordo 

b) aterro sanitário 

c) aterro controlado 

d) compostagem 

e) nenhuma é verdadeira                                                                                                            

 

 

 
 

As doenças transmitidas por vetores constituem, e 

ainda hoje, são importante causa de morbidade no 

Brasil e no mundo. A dengue é considerada a 

principal doença reemergente nos países tropicais e 

subtropicais. A febre do oeste do Nilo, introduzida 

recentemente nos estados unidos, já registrou casos 

no Canadá e ameaça expandir-se para outros países 

das Américas por meio da migração de: 

 

a) Ratos 

b) Aves 

c) Mosquitos 

d) Pessoas 

e) Nenhuma das proposições acima 

 
 

 
 

Fatores de ordem biológica, geográfica, ecológica, 

social, cultural e econômica atuam sinergicamente 

na produção, distribuição e controle das doenças 

vetoriais, também conhecidas como: 

 

a) organizacionais 

b) mutagênicas 

c) metaxêmicas 

d) policêmicas 

e) nenhuma é verdadeira  

 

 

 

                                                                                                            

 
 

Além das Zoonoses e das doenças transmitidas 

pelos vetores, que outros agravos são atribuições de 

um centro de controle de Zoonoses (CCZ)?  

a) Prevenção de agravos causados pelos animais 

peçonhentos como serpentes, escorpiões, 

aranhas e outros como os causados por 

lonomias, lacraias, abelhas. Controle de animais 

incômodos, como alguns invertebrados (moscas, 

simulídeos e baratas) e vertebrados (pombos e 

morcegos). 

b) O recolhimento dos valores relativos a serviços e 

a cobrança de multas, sua incorporação ao 

fundo municipal de saúde e a reversão para as 

atividades de controle de zoonoses e doenças 

transmitidas por vetores. 

c) Responsável pela formulação de estratégias e 

pelo controle da execução da política estadual 

de saúde; deve ser criado por Lei Estadual, de 

acordo com os princípios de paridade instituídos 

pela Lei 8.142. 

d) Normalização de atividades da área da saúde e 

financiamento de recursos para desenvolvimento 

de ações e serviços nas diversas áreas de 

atuação. 

e) Nenhuma é correta.                                                                                                            
 

 
 

A competência para implantar programas de controle 

de zoonoses cabe ao (a): 

a) Municípios  

b) Governo Federal 

c) Secretaria do Planejamento Estadual 

d) Secretaria de Ação Social do Município 

e) Secretaria da Administração Estadual                                                                                                             
 

 
 

É a parcela do poder de polícia do estado destinado 

à defesa da saúde que tem como principal finalidade 

impedir que a saúde humana seja exposta a riscos 

ou, em última instância, combater as causas dos 

efeitos nocivos que lhe forem gerados, em razão de 

alguma distorção sanitária, na produção e na 

circulação de bens, ou na prestação de serviços de 

interesse à saúde. 

a) Secretaria de Saúde do Município; 

b) Vigilância Sanitária; 

c) Serviço de Controle de Zoonoses; 

d) SAMU; 

e) Serviços de Urgência e Emergência. 

                                                                                                       

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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A „Vigilância em Saúde‟ entendida como 

rearticulação de saberes e de práticas sanitárias, 

indica um caminho fértil para a consolidação do 

ideário e princípios do: 

a) SUS 

b) Noas 

c) Carta Magna 

d) Conama 

e) Funasa 

 

 

 

                                                                                                              
 

 
 

São preceitos básicos para se atingir um 

Desenvolvimento Sustentável, EXCETO: 

 

a) Reconhecer que os recursos naturais são finitos. 

b) Usar os bens naturais, com critério e 

planejamento. 

c) Traçar um modelo de crescimento econômico 

indiscriminado. 

d) Fazer uso da Reciclagem. 

e) Evitar o desperdício e o excesso. 

                                                                                                              
 

 
 

Sobre a Camada Pré-Sal é correto afirmar: 

a) As reservas estão localizadas a 

aproximadamente 5.000 a 6.000 metros de 

profundidade e a mais de 200 km da costa. 

b) As reservas estão localizadas a 

aproximadamente 1.000 a 2.000 metros de 

profundidade e a mais de 200 km da costa. 

c) As reservas estão localizadas a 

aproximadamente 5.000 a 6.000 metros de 

profundidade e a mais de 100 km da costa. 

d) As reservas estão localizadas a 

aproximadamente 10.000 a 15.000 metros de 

profundidade e a mais de 200 km da costa. 

e) As reservas estão localizadas a 

aproximadamente 3.000 a 6.000 metros de 

profundidade e a mais de 100 km da costa. 

                         

 

 
 

O Código de Trânsito Brasileiro tem se configurado 

como um conteúdo de grande discussão na 

atualidade, principalmente, pela grande incidência de 

acidentes envolvendo motoristas embriagados. Um 

comando novo trazido pela Lei n. 11.705/08, em 

relação à redação original do Código de Trânsito 

Brasileiro é que: 

a) Constitui Infração Administrativa dirigir sob 

influência de álcool, em nível superior a seis 

decigramas por litro de sangue, ou de qualquer 

substância entorpecente ou que determine 

dependência física ou psíquica. 

b) Constitui Infração Administrativa dirigir sob a 

influência de álcool ou de qualquer outra 

substância psicoativa que determine 

dependência. 

c) Constitui Infração Administrativa dirigir sob a 

influência de álcool, quando associado a 

qualquer substância entorpecente que determine 

dependência física ou psíquica. 

d) Constitui Infração Administrativa dirigir sob 

influência de álcool, em nível superior a dez 

decigramas por litro de sangue, ou de qualquer 

substância entorpecente ou que determine 

dependência física ou psíquica. 

e) Nenhuma das alternativas está correta.                                                                                                              
 

 
 

As Mudanças Climáticas no planeta têm provocado 

inúmeras consequências, dentre elas, o aumento da 

temperatura Mundial. Sobre esse aspecto é correto 

afirmar, EXCETO: 
 

a) É conhecido como Aquecimento Global; 

b) Provoca diminuição do nível da água dos 

oceanos; 

c) Provoca o derretimento do gelo das calotas 

polares; 

d) Sofre influência da poluição do ar; 

e) Todas as alternativas estão corretas.                                                                                                              
 

 

As transformações sócio-econômicas dos últimos 20 

anos têm afetado profundamente o comportamento 

de empresas até então acostumadas à pura e 

exclusiva maximização do lucro. Nesse sentido, 

surge a perspectiva da Responsabilidade Social, que 

NÃO deve se caracterizar como: 

a) Plural 

b) Distributiva 

c) Sustentável 

d) Centralizada 

e) Transparente 
 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/vigsau.html
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O Instituto de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, está implantando 02(dois) projetos de 

Assentamentos de Reforma Agrária no município de 

Nova Colinas – MA, sendo o P. A. Gleba Serra I e o 

P. A. Gleba Serra II, nos mesmos estão sendo 

organizados as moradias em 03(três) núcleos 

habitacionais, nas seguintes localidades:  

a) Coco, Jurubeba e Barras; 

b) Jurubeba, Samambaia e Macaúba; 

c) Samambaia,  Baixão e Macaúba; 

d) Jurubeba, São Joaquim e Catarina; 

e) Barra Verde, São Bento e Samambaia. 
 

 

 
 

A hidrografia do município de Nova Colinas é 

constituída de vários rios, ribeirão, córregos e 

riachos perenes, dentre estes, os de nome 

popularmente conhecido, Riacho Fundo, Riacho 

Capote e Riacho Vamos Vê.  Das localidades abaixo 

relacionadas respectivamente, quais delas são 

banhadas pelos Riachos e córregos acima 

mencionados?    

a) Jurubeba, Barra Verde e Porteiras; 

b) Baixão, São Bento e Vagem; 

c) Puçá, Barra Verde e São Bento; 

d) São Bento, São Joaquim e Brejão; 

e) Picos, Puçá e Coco dos Neves. 
                                                                                                              

 

 
 

O município de Nova Colinas, limita-se com os 

municípios de Balsas, Riachão e Fortaleza dos 

Nogueiras, em alguns trechos dos referidos  limites 

os mesmos tem  limites naturais com o município de  

Nova Colinas, sendo Rios, Ribeirão, Riachos e 

Córregos; Assim sendo, podemos afirmar que  em 

relação aos limites com Nova Colinas,  a alternativa 

correta abaixo é: 

a) O Riacho Picos e o Riacho Mosquito são limites 

naturais com o município de Fortaleza dos 

Nogueiras. 

b) O Riacho Picos e o Ribeirao Cocal são limites 

naturais com o município de Balsas.  

c) O Riacho Mosquito e o Rio Cachoeira são limites 

naturais com Fortaleza dos Nogueiras. 

d) Ribeirao Cocal e o Rio Macapá são limites 

naturais com o município de Riachao. 

e) Ribeirão Cocal e o Riacho Picos são limites 

naturais com o município de Riachão.        

                                                                                                  

 
 

A Câmara municipal de vereadores de Nova Colinas 

é composta de 09 (nove) vereadores, dentre os 

nomes dos vereadores abaixo relacionados, quais os 

que estão exercendo  mandatos eletivos  desde a 1ª 

(primeira) legislatura.  

a) Eliezer Pinheiro, Adelson Ribeiro dos Santos e 

Antonio Alves da Costa. 

b) José de Ribamar R. Ribeiro, Maria Aparecida S. 

Costa e James Dean C. Coelho. 

c) Antonio Alves da Costa, James Dean C. Coelho 

e Eliezer Pinheiro. 

d) Adelson Ribeiro dos Santos, James Dean C. 

Coelho e Jose de Ribamar R. Ribeiro.  

e) James Dean C. Coelho, Maria Aparecida S. 

Costa e Antonio Alves da Costa. 
                                                                                                          
 

 
 

Após a emancipação do município de Nova Colinas, 

muitas obras foram construídas, visando a melhorar 

a qualidade de vida de seus habitantes, dentre 

estas, podemos citar a pavimentação da estrada 

(rodovia) que liga Nova Colinas a Fortaleza dos 

Nogueiras, a qual tem a denominação e extensão 

respectivamente de: 

a) MA-006 / 18 Km 

b) MA-138 / 21 Km 

c) MA-135 / 19 Km 

d) MA-132 / 20 Km 

e) MA-136 / 22 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 36 




