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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Entenda a diferença entre votos branco e nulo 
 
Muito se fala sobre votos brancos e nulos e 

quais seriam suas utilidades para o quadro geral das 
Eleições. Para entender melhor essas duas opções 
dos eleitores é também preciso desvendar o sistema 
eleitoral brasileiro. 

O voto nulo é considerado, no sistema de 
urnas eletrônicas, quando o eleitor digita e confirma 
um número que não corresponde a nenhum candidato 
ou partido político oficialmente registrados. Esses 
votos representam a vontade do eleitor de anular seu 
voto. 

Segundo informações do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), votos nulos são como se não 
existissem: não são válidos para fim algum e não 
determinam o quociente eleitoral. Este voto só é 
registrado para fins de estatísticas e não é 
considerado um voto válido. 

Desde a introdução do voto proporcional no 
Brasil - utilizado para eleger, deputados federais e 
estaduais e vereadores - o voto em branco era 
considerado, pelo Código Eleitoral de 1932, como 
incluído no calculo do quociente eleitoral (veja o vídeo 
explicativo). 

Muitas discussões aconteceram por conta 
dessa determinação, principalmente porque a 
Constituição e a Lei Eleitoral eram contraditórias 
nesse tópico, já que a primeira estabelecia que votos 
brancos e nulos não seriam computados para a 
verificação da maioria absoluta. 

Para resolver a questão, a nova Lei Eleitoral – 
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 – determinou 
que “nas Eleições proporcionais, contam-se como 
válidos apenas os votos dados a candidatos 
regularmente inscritos e às legendas partidárias.” Ou 
seja, votos brancos não seriam mais incluídos no 
calculo do quociente eleitoral e, portanto, têm a 
mesma validade que o nulo. O voto é considerado 
branco quando o eleitor pressiona a tecla “branco” na 
urna eleitoral e confirma. 
 
Disponível em: http://noticias.band.uol.com.br/ 

 

Questão 01  
 
De acordo com o texto, o voto branco: 

(A) Elege o candidato com mais votos. 
(B) Elege o candidato com menos votos. 
(C) Não existe opção na urna eletrônica. 
(D) Tem a mesma validade que o nulo. É quando o 

eleitor pressiona a tecla “branco” na urna 
eleitoral e confirma. 

Questão 02  
 
Em “[...] um número que não corresponde a nenhum 
candidato ou partido político oficialmente registrados. 
Esses votos representam a vontade do eleitor de 
anular seu voto”, os pronomes em destaque 
classificam-se, respectivamente, como: 

(A) Relativo e Possessivo. 
(B) Indefinido e Demonstrativo. 
(C) Qualitativo e Pessoal. 
(D) Interrogativo e Relativo.  

 

Questão 03  
 
Na frase “votos nulos são como se não existissem”, o 
verbo em destaque está conjugado no modo: 

(A) Indicativo. 
(B) Imperativo. 
(C) Subjuntivo. 
(D) Contemporâneo 

Questão 04  
 
O que há em comum entre as palavras “voto”, “nulo” e 
“urna”? 

(A) São dissílabas. 
(B) São adjetivos. 
(C) São oxítonas. 
(D) São figuras de linguagem. 

Questão 05  
 
Leia a charge, a seguir: 

 

 
 
É possível afirmar que a fala do homem é: 

(A) Irônica. 
(B) Incoerente. 
(C) Imprudente. 
(D) Temerosa. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

 

Questão 06  
 
Considere a sequência: 6; 11; 16; 21;... Qual é o sexto 
termo desta sequência? 

 
(A) 26 
(B) 28 
(C) 31 
(D) 32 

 

Questão 07  
 
João costuma dormir nove horas por noite, mas como 
precisava terminar um trabalho importante, dormiu 
apenas um terço das horas de costume. Sendo assim, 
quantas horas João dormiu? 

 
(A) 3 horas 
(B) 4 horas 
(C) 5 horas 
(D) 6 horas 
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Questão 08  
 
Lucas ganhou R$70,00 de seu pai. Em seguida, ele 
gastou 30% em doces na padaria. Então, quanto Lucas 
gastou? 

 
(A) R$19,00 
(B) R$21,00 
(C) R$23,00 
(D) R$35,00 

 

Questão 09  
 
Assinale a alternativa que apresenta a única palavra 
que NÃO pertence ao conjunto das demais 
alternativas: 

 
(A) Prato 
(B) Faca 
(C) Copo  
(D) Cama 

 

Questão 10  
 
Luciana obteve média 9,0 no seu ano escolar, sendo a 
segunda melhor nota de sua classe. Sabendo que 
Luciana foi, ao mesmo tempo, a décima quarta pior 
nota, então quantos alunos estudam na classe de 
Luciana? 

 
(A) 13 
(B) 14 
(C) 15 
(D) 16 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 11  
 
Atualmente, as usinas hidrelétricas são responsáveis 
por aproximadamente 18% da produção de energia 
elétrica no mundo. No Brasil, mais de 95% da energia 
elétrica produzida é proveniente de usinas 
hidrelétricas. Assinale a alternativa que apresenta uma 
imagem de usina HIDRELÉTRICA: 
 

 
(A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(D)  
 
 
 
 
 

Questão 12  
 
No Brasil, o FANDANGO é: 
 

(A) Um prato culinário. 
(B) Uma dança típica. 
(C) Uma espécie animal. 
(D) Uma espécie de planta. 

 

Questão 13  
 
Analise a imagem, a seguir, e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

 
 

(A) Mapa do Brasil. 
(B) Mapa Mundial. 
(C) Mapa do estado do Paraná. 
(D) Mapa da cidade de Nova Aliança do Ivaí. 

 

Questão 14  
 
Os itens ISOPOR, PAPELÃO e ALUMÍNIO são: 
 

(A) Orgânicos. 
(B) Radiotivos. 
(C) Aeólicos. 
(D) Recicláveis. 

 

Questão 15  
 
Ano BISSEXTO é aquele cujo mês de FEVEREIRO é 
acrescentado um dia extra, totalizando 29 dias. Dessa 
maneira, um ANO BISSEXTO contém:  
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(A) 364 dias.  
(B) 365 dias. 
(C) 366 dias. 
(D) 367 dias. 

 

Questão 16  
 
Segundo o IBGE (http://www.cidades.ibge.gov.br/), 
acerca do histórico da cidade de Nova Aliança do Ivaí, 
inicialmente o lugarejo tinha o nome de Guaritá, por 
conta da(de): 
 

(A) Exuberância da madeira do mesmo nome. 
(B) Uma espécie de ave que habitava o lugarejo. 
(C) Uma espécie de peixe que era farta nos rios do 

lugarejo. 
(D) Uma rocha do mesmo nome. 

 

Questão 17  
 
O Instituto Nacional que tem o objetivo de certificar a 
qualidade de produtos, por meio de avaliações de 
conformidade, testes e medições é o: 
 

 
 

(A) Capes. 
(B) Inmetro. 
(C) Sesu. 
(D) Inep. 
 

Questão 18  
 
Acerca das inovações tecnológicas, um novo tipo de 
SINAL de TRANSMISSÃO para os canais de TV vem 
sendo implantado em todo o Brasil. As principais 
mudanças trazidas por essa novidade são imagem e 
som de maior qualidade, além de mobilidade, 
portabilidade e também a possibilidade de o 
telespectador interagir com os programas da TV. Essa 
tecnologia é conhecida como: 
 

(A) TV Show. 
(B) TV Flash. 
(C) TV Óptica. 
(D) TV Digital. 

 

Questão 19  
 
Observe o trecho de uma notícia extraída do site 
g1.globo.com: 
 

 
 

“Metroviários decidiram manter greve em SP mesmo 
após Justiça considerar a paralisação abusiva e fixar 
multa diária.” A notícia refere-se à greve dos: 
 

(A) Funcionários do Metrô. 
(B) Funcionários dos Aeroportos. 

(C) Funcionários dos Terminais Rodoviários. 
(D) Funcionários dos Meios de Transporte 

Hidroviários. 
 

Questão 20  
 
Acerca da Copa do Mundo de futebol FIFA 2014, a 
seleção brasileira faz parte do Grupo A, que é 
composto ainda pelas seleções de Camarões, México e 
Croácia. Assinale a alternativa que apresenta a 
bandeira de um país que NÃO FAZ PARTE DO GRUPO 
DO BRASIL: 
 

 
 
(A)  
 
 
 
 
 
 
(B)   
 
 
 
 
 
 
(C)  
 
 
 
 
 
 
(D)  
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21  
 

Dentre as atribuições específicas do Agente 
comunitário da Saúde na Atenção Básica, está: 

 
(A) Trabalhar com adscrição de famílias em base 

geográfica definida, a microárea e cadastrar 
todas as pessoas de sua microárea e manter os 
cadastros atualizados. 
 

(B) Encaminhar, quando necessário, usuários a 
outros pontos de atenção, respeitando fluxos 
locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do 
usuário. 
 

(C) Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da 
UBS. 
 

(D) Participar das atividades de atenção, realizando 
procedimentos regulamentados no exercício de 
sua profissão na UBS e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações 
etc.). 

 

 

 

http://www.cidades.ibge.gov.br/
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Questão 22  
 
Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade 
e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes 
e condicionantes – modos de viver, condições de 
trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, 
acesso a bens e serviços essenciais, são objetivos da: 

 
(A) Política Nacional de atenção à saúde da mulher. 
(B) Política Nacional e atenção à saúde da criança. 
(C) Política Nacional de promoção à saúde. 
(D) Política Nacional de humanização. 

 

Questão 23  
 

A definição de Epidemia é: 

 
(A) Diminuição do número de casos de uma doença 

ou agravo, em um determinado lugar e período 
de tempo. 
 

(B) Elevação do número de casos de uma doença 
ou agravo, em um determinado lugar e período 
de tempo, caracterizando, de forma clara, um 
excesso em relação à frequência esperada. 
 

(C) O número de casos de uma doença ou agravo, 
em um determinado lugar e período de tempo. 
 

(D) A manutenção do número de casos de uma 
doença ou agravo, em um determinado lugar e 
período de tempo. 

 

Questão 24  
 

É entendida como “o conhecimento obtido a partir dos 
dados”, ou “o dado trabalhado”, ou “o resultado da 
análise e combinação de vários dados”, o que implica 
em interpretação, por parte do usuário. É “uma 
descrição de uma situação real, associada a um 
referencial explicativo sistemático”. Este conceito para 
a vigilância é da palavra: 

 
(A) Informação. 
(B) Dado. 
(C) Sistema. 
(D) Cuidado. 

 

Questão 25  
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição 
clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 
sustentados de pressão arterial que é: 

 
(A) PA (PA = 120 X 80 mmHg). 
(B) PA (PA ≥140 x 90mmHg). 
(C) PA (PA = 130 X 80 mmHg). 
(D) PA (PA < 140 x 90mmHg). 
 

Questão 26  
 

O Diabetes tipo 1 é aquele que acomete: 

 
(A) Adultos e idosos. 
(B) Mulheres gestantes. 
(C) Principalmente idosos. 
(D) Principalmente crianças e adolescentes sem 

excesso de peso. 
 

 

 

Questão 27  
 
Doença infecciosa parasitária provocada por vermes 
do gênero Schistosoma, inicialmente assintomática, 
que pode evoluir até as formas clínicas extremamente 
graves. Este é o conceito da doença: 

 
(A) Dengue. 
(B) Esquistossomose. 
(C) Malária. 
(D) Hanseníase. 

 

Questão 28  
 

Tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, 
causada por uma bactéria, o Mycobacterium 
tuberculosis, também denominado de Bacilo de Koch 
(BK). Os modos de transmissão da turberculose 
ocorrem por meio de, do(a): 

 
(A) Gotículas contendo os bacilos expelidos por um 

doente com tuberculose pulmonar ao tossir, 
espirrar ou falar. 

(B) Sangue do doente com tuberculose. 
(C) Transfusão sanguínea e relação sexual. 
(D) Mordida de um inseto. 

 

Questão 29  
 

O agente etiológico da hanseníase é: 

 
(A) Aedes agypti. 
(B) Plasmodium falciparum. 
(C) Plasmodium vivax. 
(D) Mycobacterium leprae. 

 

Questão 30  
 
Sistema de Informação que tem o objetivo de 
padronizar a coleta e processamento dos dados sobre 
agravos de notificação obrigatória em todo o território 
nacional: 

 
(A) SIAB 
(B) SINASC 
(C) SINAN 
(D) SIM 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura do Município de Nova Aliança do Ivaí 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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