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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 de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova 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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 Ruas da infância 
 
 A professora dizia que a rua tinha aquele nome em _______________ a um grande homem, digno de ser 
imitado. Nós a ouvíamos meio _____________. Para nós a rua era do pipoqueiro, do sorveteiro, do vendedor de 
algodão-doce, do velho contador de estórias. De alguém que nos significasse muito, era o nome da rua. A praça não 
tinha nome, era da molecada toda. No futebol a coisa mudava: Rua de baixo x Rua de cima. As peladas eram na praça, 
atrás da igreja velha. Quando uma das turmas perdia na bola, tinha que ganhar no braço.  
 Minha rua era a de baixo. Casas velhas, sem pintura, algumas sem reboco. Cidadezinha que não coube no 
mapa, mas que transbordava no meu coração. 
 Depois da rua de baixo, a cidade se acabava e o rio nascia. No rio nadávamos, pescávamos. Para aprender a 
nadar bem, comíamos peixinhos vivos. Quando matavam porco, púnhamos restos da barrigada num balaio e os peixes 
vinham comer. Um dia, um cágado entrou no balaio e foi o nosso maior dia. Desfilamos com ele por todas as ruas. 
Depois passou a novidade e ele passou a morar só em nossa rua, uma semana em cada casa, até morrer. 
 Depois agente cresceu e ficava feio brincar de esconder, jogar bolinha de vidro na toca, fazer __________ com 
água da chuva, nadar pelado. Já se falava em namoradas. 
 O tempo passou, a turma se dissolveu. Caminho por movimentadas ruas de uma cidade grande, mas levo 
comigo as ruas da infância. Me disseram que estão cheias de buracos, viraram pastos, as casas estão caindo de velhas. 
Mentiras, feias são minhas ruas de hoje, tristes ruas de adultos, sem mistério ou esperança. 
 

 Elias José. O Tempo, Camila, minicontos, Imprensa Oficial, Belo Horizonte. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) homenajem – duvidosos – assudinho. 
b) homenagem – duvidosos – açudinho. 
c) homenagem – duvidozos – açudinho. 
d) homenajem – duvidozos – assudinho. 
 
02 - Em relação ao texto assinale a alternativa incorreta: 
a) O autor do texto tem gratas recordações da infância. 
b) Para as crianças, o nome da rua em que moravam não tinha significado algum. 
c) Somente nos lugares simples, pobres é que as crianças são bem entrosadas no grupo de amigos. 
d) Para o autor, as ruas da cidade grande são feias, porque são ruas de adultos, sem mistério ou esperança. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o substantivo retirado do texto seja epceno: 
a) peixes. 
b) vendedor. 
c) porco. 
d) homem. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a palavra infância é acentuada pela mesma razão que: 
a) cágado – púnhamos. 
b) atrás – água. 
c) até – mistério. 
d) estórias – mistério. 
 
05 - Assinale a alternativa que faz o plural da mesma forma que coração: 
a) mamão. 
b) irmão. 
c) pão. 
d) cidadão. 
 
06 - Assinale a alternativa que classifica corretamente as palavras: rua, cheias e pipoqueiro quanto ao número de 
sílabas: 
a) monossílaba – dissílaba – polissílaba. 
b) monossílaba – trissílaba – trissílaba. 
c) dissílaba – dissílaba – polissílaba. 
d) dissílaba – trissílaba – polissílaba. 
 
07 - Georges aplicou um capital de R$ 3200,00 à taxa de juros simples por um período de 30 meses, retirando ao 
final deste, um montante de R$ 3920,00. A taxa efetivada nessa aplicação foi de: 
a) 9% a.a. 
b) 8% a.a. 
c) 7% a.a. 
d) 6% a.a. 
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08 - Um retângulo possui largura de 14 m e comprimento de 22 m. O perímetro desse retângulo mede: 
a) 8 m. 
b) 36 m. 
c) 56 m. 
d) 72 m. 
 
09 - Jarbas vendeu um imóvel por 40 mil reais. A comissão paga ao corretor foi de 3% sobre esse valor. Após 
pagar a corretagem, ele aplicou o restante na caderneta de poupança. O valor aplicado por Jarbas nessa 
caderneta de poupança foi: 
a) R$ 39880,00. 
b) R$ 38800,00. 
c) R$ 36600,00. 
d) R$ 28000,00. 
 
10 - Quatorze artesãos produzem 9 objetos decorativos talhados na madeira, num período de uma semana. 
Considerando-se o mesmo período e ritmo de trabalho, se fossem 21 artesãos, seriam produzidos: 
a) menos de 11 objetos. 
b) exatamente 11 objetos. 
c) exatamente 12 objetos. 
d) mais de 12 objetos. 
 
11 - André possui 76 figurinhas. Seu amigo Marcos possui o equivalente a 3/4 dessa quantidade. Marcos possui: 
a) 44 figurinhas. 
b) 52 figurinhas. 
c) 57 figurinhas. 
d) 62 figurinhas. 
 
12 - Marcos comprou algumas mercadorias para sua loja, sendo 10 blusinhas, 16 calças e 04 shorts. Marcos já 
vendeu 02 blusinhas, 04 calças e 02 shorts. Quantas mercadorias Marcos tem no estoque? 
a) 22 
b) 23 
c) 24 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 

13 - Até a data de sua emancipação, Salto do Itararé pertencia a que outro Município? 
a) Barão de Antonina. 
b) Carlópolis. 
c) Santana do Itararé. 
d) Siqueira Campos. 
 
14 - Este ano nosso município completará: 
a) 52 anos de criação. 
b) 53 anos de criação. 
c) 54 anos de criação. 
d) 55 anos de criação. 
 
15 - O gentílico de quem nasce em Salto do Itararé é: 
a) Saltenciano.   c) Saltianense. 
b) Saltense.   d) Saltiano. 
 
16 - O nome do nosso município, “Salto do Itararé”, é: 
a) Derivado da junção do idioma tupi-guarani com o nome de uma árvore. 
b) Devido a uma alusão à outra cidade do mesmo nome, do Estado de Minas Gerais, de onde vieram as primeiras 
famílias que colonizaram a região. 
c) Oriundo de uma cachoeira. 
d) Uma homenagem a um atleta olímpico que nasceu nesta região. 
 

17 - A Lei 8080/90, define a organização dos serviços de saúde, são princípios do Sistema único de saúde, exceto: 
a) O individuo tem o direito de saber sobre sua saúde. 
b) A utilização da epidemiologia para estabelecer prioridades. 
c) Integralidade de assistência para cada caso em todos os níveis de complexidade. 
d) Desestimular a participação da comunidade nas ações e serviços de saúde. 
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18 - No artigo 9º da Lei 8080/90 relata que a direção do Sistema único de saúde é única, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos, exceto: 
a) Na União, pelo Ministério da saúde. 
b) Nos Estados, pela secretaria estadual de saúde. 
c) No DF, pela secretaria municipal de saúde. 
d) Nos municípios, pela secretaria municipal de saúde. 
 
19 - A Atenção básica caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrangem a promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde.  O órgão responsável por executar a 
Atenção básica, é: 
a) O governo federal. 
b) O Estado. 
c) O DF. 
d) O município. 
 
20 - O Pacto pela saúde em 2006, foi criado para definir melhor a necessidade da saúde da população. Todos os 
componentes abaixo fazem parte do pacto pela saúde, exceto:  
a) Pacto com o idoso. 
b) Pacto em defesa do SUS. 
c) Pacto de gestão do SUS. 
d) Pacto pela vida. 
 
21 - O pacto pela vida fortalece a capacidade de resposta do sistema de saúde ás doenças emergentes e 
endêmicas. Todas as opções abaixo tem ênfase no Pacto pela vida, exceto: 
a) Tuberculose. 
b) Febre amarela. 
c) Influenza. 
d) Hanseníase. 
 
22 - A política Nacional de Promoção da saúde visa a conscientização dos hábitos saudáveis por parte da 
população. Todas as alternativas abaixo estão corretas, de acordo com o Pacto pela vida, exceto: 
a) Pratica regular de atividade física. 
b) Combate ao tabagismo. 
c) Combate ao uso de drogas. 
d) Alimentação saudável. 
 
23 - São prioridades do Pacto pela vida, exceto: 
a) Saúde do idoso. 
b) Controle do câncer de colo útero e mama. 
c) Fortalecimento da atenção hospitalar. 
d) Redução da mortalidade materna e infantil. 
 
24 - São atribuições especificas do agente comunitário de saúde, exceto: 
a) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. 
b) Cadastrar e atualizar todas as pessoas de micro área. 
c) Orientar as famílias quanto a utilização dos serviços de saúde disponíveis. 
d) Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente. 
 
25 - O agente comunitário de saúde ao visitar uma família, onde acontecem maus tratos com o idoso, deve agir 
da seguinte maneira: 
a) Ligar para a polícia. 
b) Ligar para o SAMU. 
c) Brigar com os familiares. 
d) Comunicar com a equipe de saúde. 
 
26 - De acordo com o Manual do Sistema de Informação básica, marque a alternativa incorreta: 
a) Área no Programa de agente comunitário de saúde é o conjunto de micro áreas onde residem em de 2.400 a 4.500 
pessoas. 
b) Família é o conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência domestica ou normas de convivência 
que residem na mesma unidade domicilar. 
c) Micro área é o espaço onde residem cerca de 400 a 750 pessoas. 
d) Domicílio é a estrutura de moradia separado e independente, constituído por um ou mais cômodos. 
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27 - De acordo com a Política Nacional de Humanização, todos os princípios abaixo são norteadores, exceto: 
a) Desunião da equipe multiprofissional. 
b) Respeito aos direitos dos usuários. 
c) Fortalecimento da participação social. 
d) Valorização da dimensão subjetiva com população específica nas ações de saúde. 
 
28 - São doenças de notificação compulsória, exceto: 
a) Leishmaniose. 
b) Virose simples. 
c) Febre amarela. 
d) Influenza Humana.  
 
29 - De acordo com o Calendário básico de vacinação o idoso deve receber anualmente a vacina: 
a) Rubéola. 
b) Malaria. 
c) Influenza. 
d) Tétano. 
 
30 - Todas as opções faz parte das características do processo de trabalho das equipes básicas de saúde, exceto:  
a) Definição do território de atuação da unidade básica de saúde. 
b) Implementar a Política Nacional de Humanização. 
c) Dar apoio para a gestão local e o controle social. 
d) Recusar atendimentos de primeiros socorros.  
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