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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 

MANHÃ 

 
 

 

NÍVEL 

FUNDAMENTAL 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0(86) 9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

                             

 
                                            
 

 

Leia esta certidão de nascimento para responder às questões de 1 a 6. 
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1. Leia os significados das seguintes palavras usadas na certidão de nascimento. Depois, assinale a afirmativa 

correta: 

lavrar: 1. sulcar a terra com arado, 

cultivar; 2. registrar por escrito, 

escrever, redigir. 

assento: 1. objeto ou lugar onde alguém 

se senta; 2. tampo de cadeira, banco; 3. 

termo ou ato oficial. 

 

Na certidão de nascimento, a palavra               

A) Lavrado foi usada com o significado 1. 

B) Assento foi usada com o significado 2. 

C) Lavrado e a palavra assento foram usadas com o significado 2. 

D) Lavrado foi usada com o significado 2; e a palavra assento, com o significado 3. 

E) Lavrado não tem significado no quadro acima 

 

2. A certidão de nascimento lida é de Cecília Mendes. Observando os dados numéricos que oficializam o nascimento 

dessa criança, é incorreto afirmar que: 

A) Até a data em que Cecília nasceu, o cartório já havia preenchido completamente 206 livros de registro de 

nascimentos; 

B) Cecília faz aniversário em 9 de agosto; 

C) Cecília nasceu no período da noite;  

D) Na data em que Cecília nasceu, a mãe dela tinha 28 anos; 

E) Nenhuma das alternativas está correta 

 

3. Analisando os nomes dos pais e avós de Cecília, é correto afirmar que: 
 

A) O sobrenome de Cecília veio da avó materna e do avô paterno. 

B) O nome de solteira da mãe de Cecília era Carolina Prado Mendes.  

C) Caso Cecília também usasse o sobrenome dos avós maternos, seu nome completo seria Cecília Prado Mendes.  

D) O sobrenome Mendes veio da mãe de Cecília. 

E) O nome do pai de Cecília era composto por mais de três sobrenomes. 

 

4. Releia os seguintes trechos da certidão, observando as palavras em destaque: 

I. Certifico que, do livro, folha e termo citados de ASSENTO DE NASCIMENTOS, deste ofício, consta que foi lavrado 
hoje o assento de nascimento de CECÍLIA MENDES. 

II. ... nascida no dia nove de agosto de dois mil e quatro (09/08/2004), às oito horas e  

  quarenta e cinco minutos (08:45h), na Maternidade Santa Clara, nesta capital. 

III. ... residentes e domiciliados à Av. Iguaçu, 552, Água Verde, nesta cidade.  

IV. Observação: Termo lavrado nesta data. Primeira via expedida. 

 

Assinale a alternativa incorreta: 

A) No trecho I, a palavra em destaque se refere ao dia 09 de agosto de 2004.  

B) No trecho II, a palavra em destaque se refere à cidade de São Paulo. 

C) No trecho III, a palavra em destaque se refere à cidade de Curitiba. 

D) No trecho IV, a palavra em destaque se refere ao dia 09 de agosto de 2004. 

E) No trecho I a palavra em destaque se refere à maternidade. 
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5. Considerando as palavras que indicam os locais de nascimento de Cecília e de sua família, assinale a afirmativa 

correta: 

A) Cecília é curitibana 

B) A mãe de Cecília é mineira. 

C) O pai de Cecília é pernambucano. 

D) Cecília e seus pais são paranaenses. 

E) Os avós paternos de Cecília são paulista 

 

6. O nascimento especificado no registro foi de Cecília, esta palavra é um substantivo classificado como: 

A) Comum 

B) Próprio 

C) Coletivo 

D) Composto 

E) Derivado 

 

7. Assinale a alternativa em que há um dígrafo. 

A) Assento 

B) Ofício 

C) Feminino 

D) Maternidade 

E) Empresário 

 

8. Em que alternativa há um encontro vocálico? 

A)  Saúde 

B) Filha 

C) Lavrado 

D) Nascimento 

E) Domiciliado  

 

9. Assinale a alternativa em que todas as palavras tenham encontro consonantal. 

A) Livro – lavrado – quatro – primeira 

B) Clara – empresário – domiciliados 

C) Natural – portador – pela – foi 

D) Expedida – declaração – avós 

E) Capital – horas – hoje – agosto  

 

10. O nascimento é registrado em um livro. Se desta última palavra formarmos a palavra livraria podemos classificar 

esta última como um substantivo: 

A) Primitivo 

B) Próprio 

C) Composto 

D) Derivado 

E) Coletivo 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                       QUESTÕES DE 11 A 30 
 

 
 

 

11. Insetos podem transmitir doenças que atacam plantas, animais e o homem. Assinale a alternativa em que figuram 

doenças transmitidas ao ser humano pelos insetos Anopheles, Aedes e Culex, respectivamente. 

A) Malária, dengue e filariose. 

B) Filariose, dengue e malária. 

C) Dengue, filariose e malária. 

D) Dengue, malária e filariose. 

E) Malária, filariose e dengue. 

 

12. A visita domiciliar, adotada como metodologia em vários programas de saúde, tem como objetivo principal a: 

A) atenção aos aspectos físicos da comunidade. 

B) Atenção aos meios de comunicação das famílias. 

C) Atenção aos meios de mobilização das famílias. 

D) Atenção às condições materiais da comunidade. 

E)  Atenção às famílias e à comunidade em geral. 

 

13. O dever do Estado de garantir o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros far-se-á através de políticas sociais 

e econômicas que incluem: 

A) Apenas as ações de promoção à saúde. 

B) O pleno funcionamento de Sistema Único de Saúde - SUS. 

C) Incorporação da assistência social. 

D) Implantação da visita domiciliária. 

E) Apenas as ações de prevenção de agravos. 

 

14. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é de fundamental importância para a organização da Atenção 

Primária de Saúde como uma das portas de entrada do sistema de saúde cujo enfoque está centrado: 

A) Na prática de Educação em Saúde. 

B) No tratamento das doenças. 

C) Na vacinação para prevenir doenças. 

D) Na realização de curativos. 

E) No curso introdutório de saúde. 

 

15.  O ponto de partida para o trabalho do ACS na comunidade é  

A) O sistema de Saúde 

B) A família 

C) O tempo 

D) A formalidade 

E) A equipe de trabalho 
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16. O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária do trabalho. Do ACS. Ele vai acompanhar 

todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção 

à saúde. Entre as ações de prevenção das doenças e promoção à saúde estão, EXCETO: 

A) O incentivo ao cumprimento do calendário vacinal 

B)  A busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas,  

C) A prevenção de acidentes na infância, 

D) O incentivo ao aleitamento materno, que é uma das estratégias mais eficazes para redução da morbimortalidade 

(adoecimento e morte) infantil, possibilitando um grande impacto na saúde integral da criança. 

E) Passar receitas para as crianças que se encontram doentes na área de atuação do Agente Comunitário de Saúde 

 

17. Programa Nacional de Triagem Neonatal (recém-nascido), criado em 2001 pelo Ministério da Saúde, faz parte 

desse programa, o teste do pezinho, da orelhinha e do olhinho. Qual o objetivo destes testes? 

A) Fazer um cadastro de todas as crianças recém-nascidas 

B) Fazer um controle das crianças da área de atuação do Agente Comunitário de Saúde 

C) Desenvolver uma alimentação adequada baseada nestes testes 

D) Diagnosticar diversas doenças e a tempo de fazer o tratamento precocemente, reduzindo ou eliminando 

sequelas, como o retardo mental, surdez e cegueira. 

E) Apenas uma formalidade para com todas as crianças 

 

18. Coloque V(Verdadeiro) e F(Falso) sobre o que o ACS deve fazer com relação à Saúde Bucal das crianças, Em 

seguida assinale a alternativa com a sequência correta de cima para baixo: 

(     ) reforçar a importância de uma alimentação saudável, sem açúcar.  

(  ) Incentivar o consumo de frutas, legumes e verduras e evitar alimentos industrializados (refrigerantes, bolachas, 

salgadinhos, balas, doces, chocolates). 

(     ) Orientar a mãe, o pai ou quem cuida da criança para ir regularmente ao serviço de saúde para avaliação e 

prevenção de cárie. 

A) V – F – V  

B) V – V – V  

C) F – F – F  

D) F – V – F  

E) F – F – V  

 

19. Doença diarreica aguda (DDA) É uma doença que pode ser causada por bactérias, vírus e parasitas, caracterizada 

principalmente pelo aumento do número de evacuações, com fezes aquosas (líquidas) ou de pouca consistência. Se 

durante uma Visita Domiciliar o Agente Comunitário de Saúde constatar ou é informado que há uma criança com 

diarreia, ele deve buscar saber: 

I. A idade; 

II. Há quantos dias está com diarreia e o número de vezes ao dia de evacuação; 

III. Se há presença de sangue nas fezes; 

IV. Se também está com febre, vômito e há quantos dias; 

V. Analisar o entorno do domicílio, se a família utiliza água tratada, se tem acesso a esgotamento sanitário; Se há 

outros casos. 

Dentre os itens estão corretos somente em: 
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A) I, II, e III 

B) III, IV e V 

C) I, III, IV e V 

D) I, II, III, IV e V 

E) I, IV e V 

 

20. A visita domiciliar constitui uma das atividades do Agente Comunitário de Saúde (ACS) em sua microárea de 

abrangência. Um dos objetivos da visita domiciliar realizada pelo ACS é: 

A) Apoiar o desenvolvimento de pesquisas. 

B) Fazer o cadastro de 50% das famílias. 

C) Desenvolver assistência apenas curativa. 

D) Visitar 50% de todas as famílias sob sua responsabilidade. 

E) Fazer o cadastro de 100% das famílias em sua microárea de atuação. 

 

21. A atividade sexual sem a utilização de preservativos torna os adolescentes e jovens mais expostos às DSTs. 

(Doenças sexualmente transmissíveis). Às vezes, não aparecem sintomas ou sinais visíveis por fora, e isso é comum 

ocorrer com as mulheres. Mas, mesmo assim, a doença pode ser passada para o parceiro ou parceira sexual. Sobre 

isso o ACS deve, EXCETO: 

A) Conversar sobre sexualidade, convidando o adolescente a refletir sobre afeto, carinho, respeito, autoestima, 

valores e crenças implicados para uma vivência responsável de sua sexualidade; 

B) Conversar com o adolescente sobre a importância de fazer sexo seguro – uso da camisinha masculina ou 

feminina em todas as relações sexuais e orientar onde e como conseguí-las; 

C)  Orientar para compartilhar seringas e agulhas; 

D)  Identificar áreas de maior vulnerabilidade de acesso às drogas, entre elas, bares, pontos de prostituição, casas 

ou locais de uso de drogas. Nelas podem ser desenvolvidas ações preventivas importantes, facilitando o acesso 

aos materiais de prevenção e o encaminhamento aos serviços de saúde; 

E) Orientar para que o adolescente procure atendimento na UBS se houver algum sinal ou sintoma; 

 

22. Quando identificada no início e devidamente tratada, a maioria das DST tem cura. A AIDS, que é uma DSTs, não 

tem cura, mas pode ser tratada e controlada com medicamentos adequados. Para um bom resultado durante e após o 

tratamento, é necessário que algumas orientações sejam seguidas pelos portadores de DST, nesse sentido é 

necessário que o ACS faça as seguintes orientações, EXCETO: 

A) Seguir rigorosamente o tratamento indicado pelo profissional de saúde; 

B) Os medicamentos devem ser tomados na quantidade e hora certas, conforme a receita; 

C) O tratamento deve parar, mesmo que não haja mais sinal ou sintoma da doença; 

D) Os parceiros devem ser conscientizados a fazer o tratamento, para evitar que o problema continue; 

E) Durante o tratamento, as relações sexuais devem ser evitadas e, quando ocorrerem, devem ser sempre com 

camisinha e ao término do tratamento, é preciso voltar à UBS para nova avaliação. 
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23. No Brasil a origem do PSF remonta criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1991, 

como parte do processo de reforma do setor da saúde, desde a Constituição, com intenção de aumentar a 

acessibilidade ao sistema de saúde e incrementar as ações de prevenção e promoção da saúde. É característica do 

processo de trabalho das equipes de saúde da família, exceto: 

A) Trabalhar em unidade de saúde sem adstrição da clientela e território indefinido. 

B) Diagnosticar os hipertensos e diabéticos da sua área de abrangência. 

C) Detectar precocemente as gestantes. 

D) Apoiar a investigação de surtos em seu território. 

E) Priorizar os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a 

finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis; 

 

24. A vista domiciliar é o instrumento de intervenção fundamental da estratégia de saúde da família que possibilita ao 

profissional conhecer o contexto da vida do usuário e suas reais condições de habitação, bem como a identificação 

das relações familiares. Além disso, facilita o planejamento da assistência por emitir o reconhecimento dos recursos 

que a família dispõe. Nas alternativas abaixo estão os objetivos das visitas domiciliares, EXCETO: 

A) Dificultar a aproximação com os determinantes do processo saúde-doença no âmbito familiar; 

B) Identificar os fatores culturais, sociais, econômicos e políticos que influenciam na arquitetura e na saúde da família; 

C) Identificar como se expressam, na família, as formas de trabalho e vida dos membros que a compõem; 

D) Compreender as relações entre os indivíduos que compõe uma família e a maneira como estas relações 

contribuem para a existência de processos protetores ou de desgaste para a saúde e a doença; 

E) Perceber quais as dificuldades sociais das famílias tem, bem como realizar uma ação especifica demandada pela 

equipe (busca ativa, monitorar tratamento, etc.). 

 

25. Todas as famílias adstritas à equipe devem ser visitadas pelo Agente Comunitário de Saúde, segundo orientação 

do Ministério da Saúde, pelo menos: 

A) Uma vez por mês 

B) Vinte vezes por mês 

C) 30 vezes por mês 

D) Quinze vezes por mês 

E) Dez vezes por mês 
 

26. A atenção à mulher é uma preocupação das políticas públicas, por isso o ACS deve verificar a existência de 

mulheres que já tenham diagnóstico de alguma doença ginecológica, como está se dando o controle dessa doença e 

onde ela está sendo acompanhada. Algumas doenças ginecológicas, principalmente as malígnas (câncer) exigem 

controle periódico em intervalos mais curtos e medicamentos especializados. Nas alternativas abaixo consta a 

intervenção do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO: 

A) Orientar às mulheres para a importância do controle ginecológico periódico, estimulando-as a procurar a Unidade 

de Saúde para marcação de consultas e participação nos grupos de práticas educativas; 

B) Orientar às mulheres sobre a importância do Planejamento Familiar. Toda mulher que não deseja engravidar 

deve ter acesso facilitado à contracepção, bem como participar dos grupos de práticas educativas. 

C) Orientar às mulheres que uma gravidez saudável começa com cuidados especiais antes mesmo de engravidar. 

Estimular as mulheres a procurarem consulta ginecológica quando estiverem desejando engravidar. 

D) Estimular as gestantes a iniciarem precocemente o pré-natal e comparecer regularmente às consultas. 

E) Nos casos onde forem identificadas dificuldades de acesso ao atendimento o Agente Comunitário não deve 

comunicar à equipe de saúde para, este problema individualmente ele pode buscar soluções para o acesso. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Preven%C3%A7%C3%A3o_prim%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Preven%C3%A7%C3%A3o_primordial
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27. Doenças infecciosas relacionadas com excretas (esgotos) – São aquelas causadas por patogênicos (vírus, 

bactérias, protozoários e helmintos) existentes em excretas humanas, normalmente nas fezes. Muitas doenças 

relacionadas com as excretas também estão relacionadas a água. Podem ser transmitidas de várias formas, Associe à 

doença a forma de transmissão, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta de cima para baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 1 – 4 – 2 – 3  

B) 3 – 4 – 1 – 2  

C) 1 – 2 – 4 – 3  

D) 4 – 1 – 3 – 2  

E) 2 – 3 – 4 – 1  

 

28.  As atividades de mapeamento e de cadastramento das famílias de uma determinada área, onde será implantada 

uma unidade de saúde da família são de responsabilidade do: 

A) Médico. 

B) Auxiliar de enfermagem. 

C) Enfermeiro. 

D) Agente Comunitário de Saúde. 

E) Secretário de Saúde 

 

 

29. Analise os itens abaixo sobre as doenças infecciosas relacionadas com o lixo: 

I. Os resíduos sólidos (lixo) quando mal dispostos. Proporcionam a proliferação de moscas, as quais são 

responsáveis pela transmissão de uma infinidade de doenças infecciosas (amebíase, salmonelose, etc.).  

II. O lixo serve ainda com criadouro e esconderijo de ratos que também são transmissores de doenças como: peste 

bubônica, leptospirose (transmitidas pela urina do rato) e febres (devido à mordida do rato).  

III. O lixo também favorece a proliferação de mosquitos que se desenvolvem em água acumulada em latas e outros 

recipientes abertos comumente encontrados nos monturos.  

IV. O homem pode ainda contaminar-se pelo contato direto ou indireto através da água por ele contaminada 

(Chorume). 

Após análise dos itens acima se pode concluir que estão corretas somente em: 

A) I, II e III 

B) I e II 

C) I, II, III e IV 

D) III e IV 

E) II e III 

(1) Hepatite A 

(2) cólera 

(3) Ancislotomíase 

(4) Taeníase. 

(    ) Ingestão de carne de boi e porco contaminada 

(   ) Penetração de alimentos existentes no solo através da sola dos 

pés 

(  ) Ingestão de alimento e água contaminada com material fecal 

(    ) Contato de pessoa a pessoa 
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30. A hanseníase (antigamente conhecida como lepra) é uma doença infecto contagiosa causada por um micro-

organismo (bactéria) denominado Mycobacterium leprae. Sua transmissão ocorre através do contato direto com 

doentes sem tratamento, pois estes eliminam os bacilos através do aparelho respiratório superior em meio às 

secreções nasais e gotículas da fala, tosse e espirro. No caso dos doentes que recebem tratamento médico, não há 

risco de transmissão. A hanseníase tem cura e seu tratamento é realizado através de medicamentos via oral. Esta 

doença é tratada nas unidades de saúde e seu tratamento é gratuito. Nas alternativas abaixo consta o papel dos ACS 

junto às pessoas com diagnóstico da hanseníase, EXCETO: 

A) Realizar busca ativa de faltosos e daqueles que abandonaram o tratamento; 

B) Supervisionar o uso dos medicamentos, quando indicado e conforme planejamento da equipe, bem como orientar 

sobre os cuidados que a pessoa com hanseníase pode ter (autocuidado), para evitar complicações. 

C) Orientar sobre a importância do tratamento correto; 

D) Nas visitas domiciliares, atender os usuários em ambientes fechados (sem ventilação de ar); 

E) Compartilhar com a equipe informações colhidas durante a visita domiciliar, bem como preencher a ficha B-HAN 

do SIAB (Sistema de Informação de Atenção Básica), mantendo-a atualizada; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.todabiologia.com/microbiologia/microorganismos.htm
http://www.todabiologia.com/microbiologia/microorganismos.htm
http://www.todabiologia.com/microbiologia/bacterias.htm
http://www.todabiologia.com/anatomia/sistema_respiratorio.htm
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 

MATEMÁTICA                                                           QUESTÕES DE 31 A 35 
 
 

31. Em uma régua graduada, como mostra a figura abaixo, o ponto P pode representar que valor? 

 

 

 

 
 

A) 5,8 cm  B) 6,6 cm C) 7,4 cm D) 8,2 cm E) 2,6 cm 
 

 

32. A mãe de Rodrigo deseja comprar pratinhos descartáveis que vem embalado por dúzia. Quantas embalagens 

serão necessárias, se ela precisar comprar um pratinho para cada um dos 108 convidados? 

A) 6 embalagens  C) 10 embalagens  E) 8 embalagens 
 
B) 9 embalagens  D) 7 embalagens 
 

33. A Escola Municipal Torquato Neto fez um bazar e arrecadou R$ 2.210,00. Esse valor será usado para reformar o 

piso de 17 salas com o mesmo tamanho. Quanto será gasto na reforma de cada sala? 

 

A) R$ 110  B) R$ 120 C) R$ 130 D) R$ 140 E) R$ 150  

 
 

34. Álvaro é 15 anos mais velho, que sua amiga Alice. Somando as idades dos dois, resulta em 85 anos. Quantos 

anos tem cada um? 

A) Álvaro tem 50 anos e Alice tem 15 anos 
B) Álvaro tem 40 anos a Alice 25 anos 
C) Álvaro tem 70 anos e Alice 25 anos 
D) Álvaro tem 45 anos e Alice 20 anos 
E) Álvaro tem 60 anos e Alice 35 
 

35. Observe o cheque abaixo nele está expresso o valor a ser pago em algarismos como se escreve por extenso essa 

quantia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Trinta mil quinhentos e oitenta centavos 

B) Trinta e cinco mil quinhentos e oitenta centavos 

C) Três mil quinhentos e vinte oito reais 

D) Três mil quinhentos e vinte reais e oitenta centavos. 

E) Três milhões quinhentos e vinte reais e oitenta centavos 

 

3. 520,80 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 

CONHECIMENTOS LOCAIS / GERAL ATUALIDADE          QUESTÕES DE 36 A 40 
  

 

36. Depois de ficar detida pelo serviço de imigração de um país da Europa, Dionísia Rosa da Silva voltou ao Brasil e 

desembarcou no Aeroporto de Guarulhos. Esse foi o estopim para que o Brasil anunciasse que finalmente passará a 

adotar a reciprocidade com este país e que terá regras mais rígidas para a entrada deles no Brasil. São as mesmas 

exigidas dos brasileiros: comprovantes para reservas de hotéis, passagens de ida e volta e provar que têm recursos para 

se manter no Brasil pelo período da estada. O país em questão é: 

A) Inglaterra 

B) Alemanha 

C) Espanha 

D) França 

E) Irlanda 
 

 

37. Recentemente uma noticia na economia chamou atenção da população brasileira com consequência dessa medida 

econômica alguns especialistas acreditam que vai gerar as características abaixo: 
 

I. Vai estimular o endividamento 

II. O cliente vai procurar pelo banco que oferece crédito mais barato 

III. O cliente vai migrar a dívida para o banco que tenha melhores condições. 
 

Pelas características acima a noticia anunciada foi a seguinte 

 

A) Perdão de dívidas  

B) Reduções de juros pelos bancos 

C) Aumento de salários em 50% 

D) Descapitalização do patrimônio bancário 

E) Retenção da Caderneta de poupança 

 

38. Leia o seguinte trecho de uma entrevista do diretor da ONG SOS Mata Atlântica, Mauro Mantovani. 

 

Ele disse que aprovação é uma "tragédia anunciada" com impacto muito negativo às vésperas da Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. "Hoje 80% das terras estão nas mãos de menos de 20% 

dos proprietários rurais. São esses que querem anistia e fazer um cadastro irreal em prefeituras para continuar 

ocupando terras de forma irregular e tendo financiamento público”. 

 
 

A aprovação a que ele se refere aconteceu na Câmara dos Deputados em Brasília. Os deputados Federais aprovaram: 

 

A) Uma nova Lei de Educação 

B) O novo Código de Trânsito 

C) O Código Florestal 

D) A redução dos juros Bancários 

E) A Regulamentação da Copa 

39. Quanto aos aspectos econômicos Campo Alegre do Fidalgo se destaca pela produção na agricultura de: 
 

A) Fumo - milho 

B) Café - soja 

C) Milho – mandioca 

D) Laranja – mandioca 

E) Arroz – soja 
 

40. A cidade de Campo Alegre do Fidalgo está situada na região Sudeste Piauiense, especificamente na: 
 

A) Microrregião do Alto-Médio Canindé. 

B) Microrregião do Alto Médio Gurgueia  

C) Microrregião do Alto Parnaíba Piauiense 

D) Microrregião de Bertolínia  

E) Microrregião das Chapadas do Extremo Sul Piauiense 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Alto_M%C3%A9dio_Gurgueia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Alto_Parna%C3%ADba_Piauiense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Bertol%C3%ADnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_das_Chapadas_do_Extremo_Sul_Piauiense



