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ESTADO DE SANTA CATARINA 
 MUNICÍPIO DE VIDEIRA 

 

PROCESSO SELETIVO 02/2015 
 

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA 
 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

 

Nome do candidato: ______________________________ 

Número de Inscrição: __________ 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e 
das normas que regem este Processo Seletivo. 

1. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua 

substituição. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo 
apenas 1 (uma) a resposta correta. 

3. O tempo para a realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do Cartão Resposta. O 
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 1 (uma) hora do início da mesma. Somente poderá levar 
consigo o Caderno de Provas, o candidato que permanecer no recinto de provas por no mínimo 2 (duas) horas do 
início da mesma. Os 2 (dois) últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo 
assinar a ata de prova. 

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são parte 
integrante da prova. 

5. No Caderno de Provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. 

6. Os gabaritos preliminares serão divulgados conforme o Cronograma de Execução no site: 

www.legalleconcursos.com.br. 

7. Você pode anotar suas respostas no Cartão-resposta rascunho e levar consigo.  

 
8. Você deve assinar o Cartão-Resposta no verso. 
 
 

Forma correta de preenchimento do Cartão Resposta: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o poema de Cecília Meireles e responda às 

questões 1 e 2: 

Retrato 

 

Eu não tinha este rosto de hoje, 

assim calmo, assim triste, assim magro 

nem estes olhos tão vazios, 

nem o lábio amargo. 

 

Eu não tinha estas mãos sem força, 

tão paradas e frias e mortas; 

eu não tinha este coração 

que nem se mostra. 

 

Eu não dei por esta mudança, 

Tão simples, tão certa, tão fácil: 

 - Em que espelho ficou perdida 

a minha face? 

 
Cecília Meireles. Obra poética. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 

1987. 
 

1. De acordo com o texto, assinale a alternativa 
incorreta: 

(A) Calmo, triste e magro são adjetivos. 

(B) O adjetivo “vazios” sofreu flexão de número. 

(C) Paradas, frias e mortas são adjetivos 

biformes. 

(D) Simples é adjetivo uniforme. 

(E) Mudança é adjetivo primitivo. 

________________________________________ 

2. Os verbos em destaque da primeira linha da 

segunda estrofe e o da terceira linha da terceira 
estrofe estão conjugados respectivamente: 

(A) Pretérito imperfeito do subjuntivo e presente 
do indicativo. 

(B) Pretérito perfeito do indicativo e particípio 

passado. 

(C) Pretérito perfeito do indicativo e futuro do 
pretérito. 

(D) Presente do indicativo e presente do 
subjuntivo. 

(E) Pretérito mais–que–perfeito e particípio 

passado. 

________________________________________ 

3. “Eu não tinha estas mãos sem força, 
Tão paradas e frias e mortas”. 

O termo sublinhado é considerado: 

(A) Um adjetivo superlativo absoluto sintético. 

(B) Um adjetivo biforme. 

(C) Uma locução adjetiva. 

(D) Um adjetivo composto. 

(E) Um adjetivo superlativo analítico. 
________________________________________ 

4. Nas palavras “dissesse, anexo e porque”, 
temos, respectivamente: 

(A) 8 fonemas - 5 fonemas - 6 fonemas. 

(B) 6 fonemas - 6 fonemas - 6 fonemas. 

(C) 8 fonemas - 5 fonemas - 5 fonemas. 

(D) 6 fonemas - 6 fonemas - 5 fonemas. 

(E) 6 fonemas - 5 fonemas - 6 fonemas. 
________________________________________ 

 5. Assinale a alternativa incorreta quanto ao tipo 

de frase: 

(A) Venha aqui, por favor!  - frase imperativa. 

(B) Como tenho estudado ultimamente! - frase 
exclamativa. 

(C) O que faremos agora? – frase interrogativa. 

(D) Ele não se comportou bem na aula.  – frase 
optativa. 

(E) Quero descansar um pouco. – frase 

declarativa. 

________________________________________ 

6. A afirmativa que traz um hiato é: 

(A) Circuito. 

(B) Tietê. 

(C) Paraguaçu. 

(D) Condor. 

(E) Ínterim. 
________________________________________ 

7. Marque (V) para as alternativas verdadeiras e 

(F) para as alternativas falsas. 

( ) Toda oração precisa ter necessariamente 
sentido completo. 

(  ) A frase nominal exprime uma visão estática 
do mundo. 

(  ) Período é uma frase que traz pelo menos um 
verbo. 

(   ) Período e frase são a mesma coisa. 

Qual é a sequência correta? 



MUNICÍPIO DE VIDEIRA/ SC                                                                                          PROCESSO SELETIVO 02/2015 
 

 
 

 

(A) V; F; V; V. 

(B) F; V; V; F. 

(C) F; F; F; F. 

(D) V; V; V; V. 

(E) V; V; F; F. 
________________________________________ 

8. Assinale a alternativa em que a expressão 
sublinhada é sujeito. 

(A) Trouxeram as provas. 

(B) Pediram ajuda. 

(C) Aguardamos você. 

(D) Busque o carro. 

(E) Alugam-se casas. 
________________________________________ 

9. Em relação à letra e fonema, é correto afirmar 

que: 

(A) Toda letra representa um único fonema. 

(B) Todo fonema representa uma só letra. 

(C) Uma letra pode representar até cinco fonemas 

diferentes. 

(D) Letra e fonema são sinônimos. 

(E) O fonema inicial de “cara” é o mesmo de 

“quilo”. 
________________________________________ 

10. Verifique as orações abaixo e assinale a que 
não apresenta sujeito. 

(A) Alguém bateu à porta. 

(B) Um garoto passou por ali. 

(C) Faz sol hoje. 

(D) Come-se muito bem nesse restaurante. 

(E) Sinceramente, feliz ninguém é. 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

11. Observe os números que aparecem nas 

situações abaixo:  

 

Analise as proposições abaixo e em seguida, 

assinale a alternativa correta: 

I. R$ 1,28 é um número natural. 

II. 190 e 193 são números naturais. 

III. –4 é um número natural. 

IV. 14 não é um número natural. 

(A) Apenas a assertiva I está incorreta. 

(B) Apenas a assertiva II está correta. 

(C) Apenas as assertiva I e IV estão corretas. 

(D) Apenas as assertiva II e IV estão corretas. 

(E) Apenas a assertiva IV está incorreta. 

_______________________________________ 

12. Dado os conjuntos: 

P = {a, b, c, e, g} e Q = {a, c, d, e, f} e as 

igualdades: 

I. (P Ս Q) - P = { } 

 

II. (P Ո Q) - Q = { } 

 

III. (Q – P ) Ո ( P – Q ) = {a} 

 

Estão corretas as igualdades: 

 

(A) Apenas a alternativa “III” está correta. 

 

(B) Apenas a alternativa “I” está correta. 

 

(C) Apenas a alternativa “II” está correta. 

 

(D) Nenhuma está correta. 

 

(E) Todas estão corretas. 

13. Dado os conjuntos P e Q com n (P) = 10, n (P 

Ո Q) = 4 e n (P Ս Q) = 18, então: 
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(A) n (Q) = 2. 

 

(B) n (Q) = 8. 

 

(C) n (Q) = 12. 

 

(D) n (Q) = 10. 

 

(E) n (Q) = 6. 

_______________________________________ 

14. Considere os conjuntos C = {1}, D = 

{1,2,3}, E = {1,3,5,7,9, ...} e F: conjunto dos 

números naturais primos. Assinale (V) verdadeiro 

para as sentenças verdadeiras e (F) para as 
sentenças falsas: 

(    ) D ⊂ F 

 

(    ) ∅ ⊂ C 

 

(    ) E  =  F 

 

(    ) C  ⊂ E 

 

Qual é a sequência correta de cima para baixo? 

 

(A) V; F; V; V. 

 

(B) F; V; F; V. 

 

(C) V; V; F; F. 

 

(D) F; F; V; F. 

 

(E) V; F; F; V. 

_______________________________________ 

 

15. Dados os conjuntos: 

 

A = {0,1,2,5,6} e B = {0,1,3,6,7} e as 

igualdades: 

 

I. A Ս B = {0,1,2,3,5,6,7} 

 

II. A Ո B = {0,1,6} 

 

III. A – B = {2,5} 

 

IV. B – A = {3,7} 

Podemos afirmar que, entre as igualdades acima: 

(A)  Apenas I está correta. 

 

(B)  Apenas II está correta. 

 

(C)  Apenas I e II estão corretas. 

 

(D)  Apenas III está correta. 

 

(E) Todas estão corretas. 

_______________________________________ 
 

INFORMÁTICA 

16. A tecla Windows presente na maioria dos 

teclados é também chamada de: 

(A) Tecla Win. 

(B) Tecla Flag. 

(C) Tecla Alt. 

(D) Tecla Fn. 

(E) Tecla Tab. 

_______________________________________ 

17. No editor de textos (Word), quais são as 

teclas de atalho no teclado para o comando 
Salvar? 

(A) CTRL + B. 

(B) CTRL + C. 

(C) CTRL + X. 

(D) CTRL + V. 

(E) ALT + B. 

_______________________________________ 

18. “Dá acesso à janela que lista dispositivos de 

hardware (em sua maioria periféricos externos) 

ligados ao computador”. A qual comando do 

menu iniciar se refere este excerto? 

(A) Painel de Controle. 

(B) Dispositivos e Impressoras. 

(C) Programas Padrão. 

(D) Ajuda e Suporte. 

(E) Barra de Tarefas. 

________________________________________ 

19. Assinale qual das alternativas não 

corresponde às vantagens técnicas que o  
BrOffice oferece: 
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(A) Há possibilidade de instalação e atualização 

em qualquer microcomputador sem custo. O 

BrOffice tem baixo custo, tanto de instalação, 

quanto de atualização. Quando uma versão nova 

é lançada, a atualização é simples, bastando 

baixar o novo pacote, pois não é necessária uma 
nova compra. 

(B) Conta com um grande número de usuários 

colaborativos em outras organizações no Brasil e 

no mundo, pois com a utilização do BrOffice as 

pessoas têm maior facilidade para sanar as 

dúvidas, através de inúmeros fóruns e listas de 

discussão, e podem também dar sugestões para 

futuras versões dos programas. 

(C) Há similaridade com os aplicativos de 

escritório hoje utilizados para minimizar quedas 

de produtividade momentâneas, ou seja, a pessoa 

não vai notar tanta diferença ao migrar para o 
BrOffice. 

(D) O BrOffice usa formato de arquivo 

padronizado e baseado em XLM. 

(E) É mais difícil manipular figuras no documento 

do BrOffice do que em alguns softwares 

proprietários. 

_______________________________________ 

20. Qual das alternativas abaixo não corresponde 
a caracteres não-imprimíveis? 

(A) Marcas de parágrafo. 

(B) Quebras de linhas. 

(C) Paradas de tabulação. 

(D) Espaço. 

(E) Caractere especial. 

________________________________________ 

CONHECIMENTOS GERAIS 

21. Qual o atual vice-governador de Santa 

Catarina? 

(A) Eduardo Pinho Moreira. 

(B) Raimundo Colombo. 

(C) Wilmar Carelli. 

(D) Antonio Anastasia. 

(E) Eduardo Cunha. 

22. A colonização de Videira iniciou-se em 1918, 

na então Vila do Rio das Pedras. Em 1921, para 

atrair novos colonos, mudou o nome para: 

(A) Arroio Trinta 

(B) Caçador. 

(C) Joaçaba. 

(D) Campos Novos.  

(E) Perdizes. 
_______________________________________ 

23. Considere as assertivas abaixo concernentes 

aos pontos extremos de Santa Catarina: 

I. No extremo Norte de Santa Catarina, encontra-
se a Curva do Rio Saí-Guaçu. 

II. No extremo Sul de Santa Catarina, encontra-

se a Nascente do Rio Mampituba. 

III. No extremo Leste de Santa Catarina, 

encontra–se a Confluência dos Rios Uruguai e 
Peperi-Guaçu. 

IV. No extremo Oeste de Santa Catarina, 
encontra–se a Ponta dos Ingleses. 

Assinale a alternativa verdadeira. 

(A) Apenas a assertiva I está correta. 

(B) Apenas a assertiva II está incorreta. 

(C) Apenas a assertiva II está correta. 

(D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

(E) Apenas as assertivas III e IV estão incorretas. 
_______________________________________ 

24. Dentre as alternativas abaixo, assinale a 

incorreta no que se refere aos primeiros 
habitantes de Santa Catarina. 

(A) Índios.  

(B) Negros. 

(C) Náufragos. 

(D) Desterrados. 

(E) Sacerdotes. 

_______________________________________ 
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25. Sobre a relação de Santa Catarina na 

Primeira Guerra Mundial, assinale a alternativa 

verdadeira. 

(A) No período de início da Primeira Guerra 

Mundial, Santa Catarina estava diminuindo a 

capacidade industrial, devido à presença dos 
imigrantes. 

(B) No que diz respeito à economia catarinense, o 

estado sentiu também os reflexos da Primeira 

Guerra Mundial, ao ponto em que o carvão foi 

menos explorado, sendo deixado praticamente de 
lado nesse período. 

(C) A erva-mate exportada por Joinville teve 

consideráveis aumentos, fazendo com que a 
região ampliasse a produção da erva-mate. 

(D) O extremo-oeste catarinense foi aos poucos 

se desenvolvendo com a área de produção 

agrícola e de suinocultura, à medida que grupos 

de alemães e de italianos, oriundos do Rio Grande 
do Sul, ali se estabeleceram. 

(E) O posicionamento do Brasil ao lado dos 

aliados fez com que se formasse um clima 

agradável entre os imigrantes de língua alemã e 

os brasileiros.  
_______________________________________ 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

26. De acordo com a saúde bucal na criança, os 

cuidados com ela devem ser estimulados e 

motivados pelos profissionais de saúde. Dessa 

maneira, deve-se nesse primeiro momento ouvir 

a família da criança e orientá-la com as dúvidas 

que tiverem a respeito da saúde bucal na criança, 
com exceção de: 

(A) Desaleitamento precoce. 

(B) Uso de bico e chupetas. 

(C) Uso de creme dental. 

(D) Sucção digital. 

(E) Higiene bucal. 

_______________________________________ 

 

 

 

27. Em relação às vacinas da criança, assinale 

(V) verdadeiro nas afirmativas verdadeiras e (F) 

nas afirmativas falsas. 

( ) A vacinação é uma importante ação para 

diminuir doenças e mortes por doenças 

infecciosas. 

(  ) A primeira dose  da vacina contra a hepatite B 

deve ser administrada na maternidade, após 12 
horas de vida do recém-nascido. 

( ) É possível administrar a primeira dose da 

vacina oral de rotavírus humano a partir de 1 mês 

e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade (6 a 14 
semanas de vida). 

( ) Deve- se  orientar a mãe sobre as fases da 

cicatrização da vacina. Fora isso, deve orientá-la 

também a manter o local da aplicação limpo, 

utilizando água e sabão, e que não se deve 

colocar nenhum tipo de medicamento, nem cobrir 
a lesão com curativo. 

( ) A aplicação de uma ou mais vacinas, no 

mesmo dia, pode oferecer riscos à saúde da 
criança. 

Assinale a sequência correta. 

(A) V; V; V; V; V. 

(B) F; V; F; F; V. 

(C) V; F; F; V; V. 

(D) V; V; F; V; F. 

(E) V; F; V; V; F. 

_______________________________________ 

28. Sobre a Doença diarreica aguda (DDA), 
assinale a alternativa incorreta: 

(A) É uma doença causada apenas por vírus e 

bactérias.  

(B) Em alguns casos há presença de muco e 

sangue. 

(C) A doença diarreica aguda tem duração entre 
dois (2) e quatorze (14) dias.  

(D) Pode ser causada por parasitos.  

(E) Náusea, vômito, febre e dor abdominal são 

sintomas da doença. 
_______________________________________ 
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29. Em relação às medidas de prevenção e 

controle da diarreia aguda nas crianças, é correto 

afirmar que: 

I. Um dos tratamentos para a doença diarreica 

aguda é a hidratação, que tem o objetivo de 

reidratar ou evitar a desidratação, pois ela pode 
ser feita por via oral ou por meio de soro na veia. 

II. A alimentação habitual deve ser mantida, 
evitando alimentos muito gordurosos. 

III. É importante ressaltar que os refrigerantes 

não devem ser utilizados, pois, além de não fazer 

efeito como hidratantes, podem agravar a 
diarreia. 

(A) Apenas a assertiva I está correta. 

(B) Apenas a assertiva II está correta. 

(C) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

(D) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

(E) Todas as assertivas estão corretas. 
_______________________________________ 

30. Sobre as orientações alimentares do Agente 

Comunitário de Saúde para a criança, é incorreto 
afirmar que: 

(A) As frutas devem ser lavadas, descascadas e 

amassadas, para que fiquem na consistência de 

papa. Não se deve passar a fruta na peneira ou 

no liquidificador nem acrescentar açúcar, pois a 

criança tem que se acostumar a comer alimentos 

de diferentes consistências. 

(B) Aos seis meses, as crianças devem receber 

papas de frutas, e as papas salgadas, que devem 

conter no mínimo um alimento de cada grupo. Por 

exemplo: abóbora, carne, arroz, feijão e 
espinafre. 

(C) As verduras devem ser descascadas e cozidas 

apenas com vinagre e sal, nunca cozinhar no 

vapor. Depois devem ser amassadas com o garfo 
e ficar com consistência de papa. 

(D) Deve-se evitar dar à criança açúcar, frituras, 

enlatados, café, chá mate, refrigerantes nos 

primeiros anos de vida, pois esses alimentos 

podem causar ou ser fator de predisposição a 

excesso ou baixo peso, anemia, alergia alimentar 
e cárie. 

(E) Miúdos ou fígado devem ser oferecidos no 

mínimo uma vez na semana para a prevenção da 

anemia. 
_______________________________________ 

31. Ao Município de Videira compete, em comum 

com a União e com os Estados, observadas as 

normas de Cooperação fixadas na Lei 
Complementar:  

I. Zelar pela guarda da Constituição, das Leis e 

das instituições democráticas e conservar o 
patrimônio público. 

II. Proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas. 

III. Proteger os documentos, as obras e outros 

bens de valor histórico, artístico e cultural, os 

monumentos e as paisagens naturais notáveis, e 

os sítios arqueológicos. 

IV. Estabelecer e implantar política de educação 
para a segurança do trânsito. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

(B) Apenas a alternativa I está correta. 

(C) Apenas a alternativa IV está correta. 

(D) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

________________________________________ 

32. Segundo a Lei Orgânica Municipal de Videira, 

o Vereador não poderá desde a posse: 

I. Ser proprietário, controlador ou diretor de 

empresa que goze de favor decorrente de 

contrato com pessoa jurídica de direito público do 

Munícipio, ou nela exercer função remunerada. 

II. Ser titular de mais um cargo ou mandato 
público eletivo. 

III. Ocupar cargo ou função de que seja 

demissível, no âmbito da Administração direta ou 
indireta em entidades de qualquer esfera. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas a alternativa I está correta. 

(B) Apenas a alternativa II está correta. 
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(C) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

(D) Apenas a alternativa III está correta. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

_______________________________________ 

33. O Agente Comunitário de Saúde deverá 

preencher os seguintes requisitos para o exercício 
de sua atividade: 

I. Residir na área da comunidade em que atuar, 

desde a data da publicação do edital do processo 

seletivo púbico. 

II. Ter concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada. 

III. Ter concluído o ensino médio completo. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

(B) Apenas a alternativa II está correta. 

(C) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

(D) Apenas a alternativa III está correta. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 
_______________________________________ 

34. O plano de carreira do Agente Comunitário de 

Saúde deve obedecer às seguintes diretrizes:  

I. Remuneração paritária dos Agentes 

Comunitários de Saúde e dos Agentes de 
Combate às Endemias.   

II. Indeferimento de metas dos serviços e das 
equipes. 

III. Estabelecimento de critérios de progressão e 

promoção. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas a alternativa I está correta. 

(B) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

(C) Apenas a alternativa III está correta. 

(D) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

________________________________________ 

35. São exemplos de atividades realizadas pelo 
Agente Comunitário de Saúde, exceto: 

(A) Fazer o mapeamento da sua área de trabalho. 

(B) Estimular a educação e a participação 
comunitária. 

(C) Participar das ações de saneamento básico e 

melhoria do meio ambiente. 

(D) Analisar sem a equipe de saúde as 

necessidades da sua comunidade, ausentando-se 

do diagnóstico de saúde da comunidade. 

(E) Atuar, junto com os serviços de saúde, as 

ações de controle das doenças endêmicas (cólera, 

dengue, doença de chagas, esquistossomose, 

febre amarela e outras). 
_______________________________________ 

36. Concernente às atividades que o agente 

comunitário de saúde realiza com gestantes e 
crianças, é incorreto afirmar que: 

(A) O agente comunitário de saúde identifica e 

cadastra todas as gestantes da sua área de 

trabalho, preenchendo a Ficha B do 
cadastramento. 

(B) O agente comunitário de saúde auxilia todas 

as gestantes sobre a importância de fazerem o 
pré-natal. 

(C) O agente comunitário de saúde encaminha 

todas as gestantes da sua área de trabalho à 

Unidade de Saúde para fazer o pré-natal. 

(D) O agente comunitário de saúde acompanha 

todas as gestantes, através do Cartão da 
Gestante. 

(E) O Agente Comunitário de Saúde desestimula 

as gestantes sobre o aleitamento materno. 

_______________________________________ 

37.  “Criança desnutrida é aquela cujo peso ficou 

abaixo do percentil ______ (curva inferior) da 

curva de peso do Cartão da Criança. Inclui 

aquelas que estão no primeiro mês de vida (RN) e 
que tiveram peso ao nascer ____ 2.500g.” 

Assinale corretamente a alternativa que preencha 

os espaços em branco acima. 

(A) 2 ; >. 

(B) 3 ; >. 
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(C) 3 ; ≤. 

(D) 2 ; <. 

(E) 3 ; <. 

_______________________________________ 

38. Deve-se registrar o número de crianças que 

tiveram infecção respiratória aguda com idade até 

_____ meses e ______ dias nos 15 dias 

anteriores à visita domiciliar do Agente 
Comunitário de Saúde. 

Assinale corretamente a alternativa que preencha 

os espaços em branco acima. 

(A) 12 ; 20. 

(B) 23 ; 29. 

(C) 11 ; 24. 

(D) 12 ; 23. 

(E) 23 ; 25. 

_______________________________________ 

39. Em relação à Declaração de Nascido Vivo 

(DNV), assinale (V) para as afirmativas 
verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas. 

( ) É o documento que é emitido pelo 

estabelecimento de saúde onde a criança nasceu. 

(  ) Esse documento não precisa ser levado ao 

cartório para ser feito o Registro Civil de 

Nascimento (RCN) e emissão da Certidão de 
Nascimento. 

(  ) O Registro Civil de Nascimento (RCN) precisa 

ficar no cartório. 

(  ) O Registro Civil de Nascimento é feito duas 

vezes em um livro no cartório e é  pago por todos 

os brasileiros, bem como  a primeira Certidão de 

Nascimento fornecida pelo cartório. 

Qual é a sequência correta? 

(A) F; V; V; V. 

(B) V; F; V; F. 

(C) V; V; F; F. 

(D) F; V; F; V. 

(E) V; V; V; V. 

40. Sobre os documentos necessários para fazer 

o Registro Civil de Nascimento, os pais não 

casados, precisam de: 

I. Via amarela da Declaração de Nascido Vivo, 
fornecida pelo hospital. 

II. Um documento de identidade dos pais, como 

por exemplo, Certidão de Nascimento ou Carteira 
de Identidade. 

III. O pai e a mãe devem estar presentes. Se o 

pai não estiver presente, a mãe só faz o registro 

com o nome paterno se tiver uma procuração do 

pai para esse fim. Sem a procuração, ela pode 

registrar apenas em seu nome e, a qualquer 

tempo, o pai pode ir ao cartório para registrar a 
paternidade. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas a alternativa I está correta. 

(B) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

(C) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

(D) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 




