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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

O rápido aumento das viagens para o exterior, 

impulsionado por tarifas aéreas baratas e férias 

anuais mais longas, estimulou o apetite pelo 

exótico. Em Bonn, Toronto e outras 50 cidades 

ocidentais, o número de restaurantes finos 

cresceu – na França e na Itália já havia vários. O 

banqueiro e a mulher, o advogado e a família, a 

diretora da escola e o marido, bem como todas as 

pessoas do mesmo estrato social, que na década 

de 1930 entravam em restaurantes somente para 

festas de casamento, passaram a sair para comer 

fora com estilo. Os almoços de negócios 

tornavam-se mais frequentes e mais longos. A 

moda de comer fora se popularizou graças à 

prosperidade crescente e às famílias menores, 

auxiliada também pelo enfraquecimento dos 

movimentos pela austeridade e abstinência, 

vigorosos até mesmo durante a década de 1930 

em países como Estados Unidos, Canadá, Nova 

Zelândia e alguns outros. No ápice pela cruzada 

pela moderação, grupos de protestantes evitavam 

entrar em restaurantes ou hotéis que servissem 

refeições, para não verem sobre a mesa a imagem 

da tentação em forma de uma garrafa de vinho 

alemão ou francês. No fim do século, essa 

mudança profunda na maneira de as pessoas 

cozinharem e comerem, bem como em outros 

aspectos do dia a dia, encontrava-se em estágio 

avançado. No início do século, a cozinha era o 

centro de uma casa típica. Farinha, açúcar e 

alimentos básicos ficavam guardados em latas e 

tigelas, e das vigas pendiam réstias de cebola, 

ervas e carne defumada. Em fogões a lenha ou a 

carvão, praticamente todas as refeições eram 

preparadas e também se fervia a água para beber 

e lavar roupas. Grande parte da vida das 

mulheres se passava na cozinha, onde 

preparavam comida e faziam inúmeras outras 

tarefas. Em 2001, esse modo de vida tornava-se 

raro na Europa e em boa parte das Américas. A 

comida pronta, enlatada e congelada tomava 

conta das despensas. Fogões a gás ou elétricos e 

fornos de micro-ondas substituíam os antigos 

fogões e os estoques de carvão ou lenha. Foram 

mudanças extraordinárias, ocorridas 

rapidamente e experimentadas por cerca de 

metade dos lares em todo o mundo. (BLEINEY, 

Geoffrey. Uma Breve História do Século XX. 2 

ed. São Paulo: Fundamento, 2011, p. 237).     

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – No início do século XXI, metade dos lares 

já experimentavam as mudanças ocorridas.  

II – Na década de 1930, apenas banqueiros e 

advogados podiam viajar ao exterior.  

III – Itália e França sempre foram os destinos 

turísticos mais procurados.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 02 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – No início do século XX, as mulheres 

passavam grande parte do tempo na cozinha.  

II – No início do século XX, as pessoas 

preferiam fogões elétricos.  

III – O forno de micro-ondas foi inventado no 

ano de 2001.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro. 
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QUESTÃO 03 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Grupos protestantes foram os primeiros a 

frequentarem restaurantes refinados.  

II – A Nova Zelândia sempre foi um país 

completamente liberal, nunca havendo grupos 

a favor da austeridade e abstinência.  

III – No início do século XX, a cozinha era o 

local mais importante de uma casa típica.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 04 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – De um modo geral, as pessoas 

frequentavam mais restaurantes na década de 

1930 do que atualmente.  

II – O tamanho da família está relacionado ao 

hábito de comer fora.  

III – Movimentos a favor da abstinência 

contribuíram para o aumento do número de 

pessoas que frequentam restaurantes.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 05 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – O crescimento das viagens internacionais 

deveu-se ao fim das guerras mundiais.  

II – Bonn e Toronto não são consideradas 

cidades ocidentais.  

III – Na Espanha e na Itália já havia 

restaurantes finos.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  

 

QUESTÃO 06 

A palavra “exótico”, utilizada pelo autor na 

linha 4 do texto, pode ser substituída por qual 

das palavras abaixo?  

(A) novo.  

(B) arcaico.  

(C) atrasado.  

(D) repudiante.  

(E) aviltante.  

 

QUESTÃO 07 

A palavra “somente”, utilizada pelo autor na 

linha 10 do texto, pode ser considerada um 

advérbio de:  

(A) lugar.  

(B) tempo.  

(C) exclusão.  

(D) modo.  

(E) dúvida.  
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QUESTÃO 08 

No que se refere à colocação pronominal, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Pedro me pediu um livro muito bom.  

II – Carlos nunca me pediu um livro 

emprestado.  

III – Foi André quem me pediu dinheiro 

emprestado.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

QUESTÃO 09 

Ainda no que se refere à colocação 

pronominal, assinale a alternativa que NÃO 

apresenta uma próclise:  

(A) Minha mãe não me ajudou a arrumar a 

cozinha.  

(B) João chamou-a de irritante.  

(C) Os alunos já te deram os parabéns.  

(D) Talvez ele lhe conte a verdade.  

(E) Quem me procura?  

QUESTÃO 10 

No que se refere ao uso da crase, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I - O dinheiro foi entregue à ele.  

II - Ele foi perdoado à partir do momento que 

pediu desculpas.  

III – Refiro-me às pessoas de boa índole.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 11 

Qual é o mínimo múltiplo comum MMC entre 

(12, 28):  

(A) 74.  

(B) 80.  

(C) 81.  

(D) 84 

(E) 96.  

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa que apresenta o 

resultado correto para a seguinte operação com 

números reais:  

256 x 14 + 290 – 29 

(A) 3.845.  

(B) 3.987. 

(C) 4.008.  

(D) 4.124.  

(E) 4.213. 

QUESTÃO 13 

Uma máquina produz 5.100 peças em 3 (três) 

horas de funcionamento. Nas mesmas 

condições, quanto tempo ela levaria para 

fabricar 11.900 peças?  

(A) 4,5 horas.  

(B) 5 horas.  

(C) 6 horas. 

(D) 7 horas.  

(E) 8 horas.  

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que apresenta o 

resultado correto para a seguinte operação 

matemática:  

42 x 109 + 76 

(A) 4.098. 

(B) 4.124. 

(C) 4.224. 

(D) 4.234. 

(E) 4.654 
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QUESTÃO 15 

Se aplicarmos 60% sobre o montante de 300, 

teremos a quantia de:  

(A) 400.  

(B) 420.  

(C) 440.  

(D) 460.  

(E) 480.  

 

QUESTÃO 16 

Seja a = 18 e b = 12, qual a razão entre a e b? 

(A) 1/2. 

(B) 1/3.  

(C) 2/3.  

(D) 3/4.  

(E) 3/2.  

 

QUESTÃO 17 

Qual é o máximo divisor comum (MDC) entre 

75 e 125? 

(A) 25.  

(B) 30.  

(C) 36.  

(D) 44. 

(E) 64.  

 

QUESTÃO 18 

Assinale a alternativa que apresenta o 

resultado correto para a seguinte operação 

matemática;  

24 x 98 + 876.  

(A) 3.006. 

(B) 3.208. 

(C) 3.228.  

(D) 3.356.  

(E) 3.478. 

QUESTÃO 19 

Uma concessionária de automóveis realizou 

um balanço da quantidade de veículos que 

foram vendidos. A razão entre o número total 

de automóveis vendidos foi de 8 para 5. 

Sabendo que na concessionária foram 

vendidos 10 veículos, calcule a quantidade 

total de automóveis:  

(A) 14.  

(B) 16. 

(C) 18.  

(D) 20.  

(E) 22. 

 

QUESTÃO 20 

Um galpão foi construído por 8 (oito) 

trabalhadores em 30 (trinta) dias. Quantos dias 

seriam necessários para a construção deste 

mesmo galpão se fossem utilizados 12 

trabalhadores?  

(A) 15 dias.  

(B) 18 dias.  

(C) 20 dias.  

(D) 22 dias.  

(E) 24 dias.  

ATUALIDADES 

QUESTÃO 21 

No dia 03 de novembro de 2019, foi aplicada a 

prova do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), prova utilizada para avaliar a 

qualidade do ensino médio no país.  

O tema abordado na redação foi: 

(A) Manipulação do comportamento do 

usuário pelo controle de dados na internet. 

(B) Caminhos para combater a intolerância 

religiosa no Brasil. 

(C) A persistência da violência contra a mulher 

na sociedade brasileira. 

(D) Democratização do acesso ao cinema.  

(E) Publicidade infantil em questão no Brasil. 
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 QUESTÃO 22 

O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 

manifestou a sua preocupação com novo surto 

de doença para o próximo verão.  

O surto está relacionado à(ao): 

(A) Sarampo. 

(B) Dengue. 

(C) Febre Amarela. 

(D) Poliomielite. 

(E) Rubéola. 

QUESTÃO 23 

No dia 13 de março de 2018, um adolescente e 

um homem atacaram uma escola estadual, o 

crime resultou na morte de cinco estudantes, 

duas funcionárias da escola e onze feridos, 

além da morte dos próprios criminosos. 

Momentos antes do ataque na escola, um dos 

assassinos matou o seu tio. Qual dos 

municípios abaixo foi cenário dessa tragédia?  

(A) Suzano, em São Paulo. 

(B) Medianeira, no Paraná. 

(C) Rio de Janeiro, no bairro Realengo. 

(D) São Caetano do Sul, em São Paulo. 

(E)  Taiúva, em São Paulo. 

QUESTÃO 24 

Os Jogos Pan-Americanos de 2019, realizado 

na cidade de Lima, no Peru, teve os Estados 

Unidos da América, como o país com o maior 

número de medalhas. 

O Brasil, por sua vez, ficou em 2º lugar, 

obtendo, inclusive, pela primeira vez, a 

medalha de ouro em um dos esportes 

disputados. Qual esporte foi esse? 

(A) Esqui Aquático. 

(B) Golfe. 

(C) Patinação Artística. 

(D) Tiro Esportivo. 

(E)  Raquetebol. 

 

 

QUESTÃO 25 

O Museu Nacional, que em junho de 2018 

completou 200 anos, pegou fogo no dia 02 de 

setembro de 2018, o incêndio destruiu grande 

parte do seu acervo. Em qual estado está 

localizado o referido museu? 

(A) São Paulo. 

(B) Rio de Janeiro. 

(C) Rio Grande do Norte. 

(D) Bahia. 

(E) Mato Grosso do Sul. 

 NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 26 

Num documento Microsoft Word 2010 o 

atalho Ctrl + X desempenha a operação:  

(A) Copiar o texto selecionado para a área de 

transferência.  

(B) Recortar o texto selecionado para a área de 

transferência.  

(C) Colar o texto selecionado para a área de 

transferência.  

(D) Excluir o texto selecionado.  

(E) Desfazer o que a última ação. 

QUESTÃO 27 

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula 

correta para inserir a hora atual num 

documento Microsoft Excel 2010:  

(A) =TEXTO(AGORA[];"HH:MM") 

(B) =TEXTO(AGORA();"HH:MM") 

(C) =TEXTO(AGORA{};"HH:MM") 

(D) =TEXTO(AGORA;’HH:MM’) 

(E) =TEXTO(AGORA(!);"HH:MM") 

QUESTÃO 28 

Um usuário está digitando um trabalho em um 

slide do PowerPoint 2010 e acidentalmente 

pressiona na tecla F4 do teclado.  

Marque a alternativa que descreve a função 

desta tecla neste caso: 

(A) Desfazer. 

(B) Repetir. 

(C) Apagar. 

(D) Inserir tabela automaticamente. 

(E) Criar novo slide. 
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QUESTÃO 29 

Analise os itens e em seguida marque a 

alternativa correta: 

I – Google é um programa de busca na internet. 

II – Google e Bing são sites de busca na 

internet. 

III – Mozilla e Chrome são softwares de 

navegação na internet. 

(A) I e III são corretos. 

(B) I e II são corretos. 

(C) Apenas o II é correto. 

(D) II e III são corretos. 

(E) Apenas o III é incorreto. 

 

QUESTÃO 30 

Um usuário do Windows notou que não 

aparece a Barra de Tarefas em seu desktop e 

deseja reverter o processo para que fique 

novamente visível.  

Marque a alternativa correta sobre como 

executar essa reversão:  

(A) Clique com o botão direito na barra de 

tarefas > Propriedades > Desmarque a opção 

“Ocultar automaticamente a barra de tarefas”. 

(B) Clique com o botão direito na barra de 

tarefas > Propriedades > marque a opção 

“Fixar automaticamente a barra de tarefas”. 

(C) Clique com o botão direito na barra de 

tarefas > Gerenciador de tarefas > Desmarque 

a opção “Ocultar automaticamente a barra de 

tarefas”. 

(D) Clique com o botão direito na barra de 

tarefas > Bloquear barra de tarefas > 

Desmarque a opção “Ocultar automaticamente 

a barra de tarefas”. 

(E) Clique com o botão direito na barra de 

tarefas > Bloquear barra de tarefas, e 

automaticamente ela se torna visível. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 31 

Analise a íntegra do Parágrafo 4º do Artigo 33 

da Lei Federal 8080/90, e preencha com a 

assertiva correspondente: 

 

De acordo com o Parágrafo 4º do Artigo 33 da 

Lei Federal 8080/90, o 

______________acompanhará, através de seu 

sistema de auditoria, a conformidade à 

programação aprovada da aplicação dos 

recursos repassados a Estados e Municípios. 

Constatada a malversação, desvio ou não 

aplicação dos recursos, caberá ao 

________________ aplicar as medidas 

previstas em lei. 

 

(A) Conselho Nacional de Saúde/ Conselho 

Nacional de Saúde. 

(B) Ministério da Saúde/ Conselho Regional 

de Saúde. 

(C) Conselho Regional de Saúde/ Ministério 

da Saúde 

(D) Ministério da Saúde/ Conselho Nacional 

de Saúde. 

(E) Ministério da Saúde/ Ministério da Saúde. 

 

QUESTÃO 32 

Em conformidade com a publicação: “O 

Trabalho do Agente Comunitário de Saúde”, 

um dos objetivos do Sistema Único de Saúde é 

fazer com que as pessoas possam contar com:  

I- Amplo acesso aos serviços de saúde, 

independente da necessidade de 

atendimento; 

II- Atendimento a todas as suas necessidades 

de saúde, desde uma orientação sobre como 

prevenir uma doença até o exame menos 

complexo;  

III-Assistência de acordo com a gravidade da 

doença que essas pessoas apresentem. 

Diante das informações acima, é correto 

dizer que: 

(A)Somente a afirmativa III é verdadeira; 

(B)Somente as afirmativas I e II são 

verdadeiras; 

(C)Somente as afirmativas I e III são 

verdadeiras. 

(D)Somente a afirmativa II é verdadeira; 

(E)Somente a afirmativa I é verdadeira. 
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QUESTÃO 33 

De acordo com as determinações do texto “O 

Trabalho do Agente Comunitário de Saúde”, 

um outro aspecto importante para a mudança 

do modelo de assistência à saúde é o 

envolvimento da equipe de saúde com o dia-a-

dia da comunidade. Essa equipe tem o 

compromisso de organizar o serviço de saúde, 

de um jeito onde você, Agente Comunitário de 

Saúde, tenha um papel fundamental na: 

(A) Orientação das famílias, no 

encaminhamento de problemas que não pode 

resolver e na sua atuação em situações que 

sinta segurança e capacidade para intervir; 

(B) Repressão das famílias, no 

encaminhamento de problemas que não pode 

resolver e na sua atuação em situações que 

sinta segurança e capacidade para intervir; 

(C) Quantificação das famílias, no 

encaminhamento de problemas que não pode 

resolver e na sua atuação em situações que 

sinta segurança e capacidade para intervir; 

(D) Reorganização das famílias, no 

encaminhamento de problemas que não pode 

resolver e na sua atuação em situações que 

sinta segurança e capacidade para intervir; 

(E) Submissão das famílias, no 

encaminhamento de problemas que não pode 

resolver e na sua atuação em situações que 

sinta segurança e capacidade para intervir. 

 

QUESTÃO 34 

Das informações abaixo, assinale a alternativa 

incorreta em relação a Caderneta de Saúde: 

(A) A Caderneta de Saúde da Criança 

existe para acompanhar e avaliar o crescimento 

e desenvolvimento e a saúde da criança até os 

18 anos; 

(B) Contém informações sobre a saúde de 

seu bebê no momento do nascimento; 

(C) Existe uma caderneta para meninas e 

outra para meninos porque o seu crescimento é 

diferente; 

(D) No Brasil, a Caderneta de Saúde da 

Criança é considerada um documento; 

(E) O ACS deverá sempre solicitar a 

Caderneta de Saúde da Criança e verificar o 

esquema vacinal. 
 

 

 

QUESTÃO 35 

A Publicação denominada “O Trabalho do 

Agente Comunitário de Saúde”, define 

Descentralização como: 

(A) Que o SUS deve atender a todos, sem 

distinções ou restrições, oferecendo toda a 

atenção necessária, sem qualquer custo; 

(B) Todos os cidadãos têm direito a consultas, 

exames, internações e tratamentos nos serviços 

de saúde, públicos ou privados, contratados 

pelo gestor público; 

(C) Que o SUS deve disponibilizar serviços 

que promovam a justiça social, que canalizem 

maior atenção aos que mais necessitam, 

diferenciando as necessidades de cada um; 

(D) Que o SUS deve se organizar de forma que 

garanta a oferta necessária aos indivíduos e à 

coletividade; 

(E)Que o sistema de saúde se organize tendo 

uma única direção, com um único gestor em 

cada esfera de governo; 

 

QUESTÃO 36 

A visita domiciliar realizada pelo Agente 

Comunitário de Saúde às famílias onde há 

pessoas adultas deve contemplar 

principalmente orientações sobre:  

I -  Esquema vacinal;  

II -  Hábitos alimentares;  

III -  Atividade física; 

IV -  Consumo de bebidas alcoólicas, tabaco e 

outras drogas;  

V -  Problemas de saúde (manchas de pele, 

tosse, pressão alta, diabetes);  

VI -  Estimular a participação individualizada 

para ações que visem a melhoria dos 

hábitos alimentares;  

Diante das informações acima, é correto 

dizer que 

(A) Somente as afirmativas I, II, III, IV e V 

estão corretas; 

(B) Somente as afirmativas II, III, IV, e VI 

estão corretas; 

(C) Somente as afirmativas I, III e VI estão 

corretas; 

(D) Somente as afirmativas III, IV, V e VI 

estão corretas. 

(E) Somente as afirmativas I, II, V e VI 

estão corretas; 
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QUESTÃO 37 

Um dos pontos importantes do pré-natal é 

preparar a mulher e sua família para a chegada 

de um novo membro, orientando-as sobre os 

cuidados com sua saúde e com o bebê. São 

objetivos do pré-natal:  

(A) Reduzir o número de partos 

prematuros; 

(B) Prolongar a mortalidade no parto e 

puerpério; 

(C) Reduzir o número de abortos 

necessários; 

(D) Prolongar a mortalidade de recém-

nascidos e mortes prematuras;  

(E) Alongar a mortalidade no parto e 

puerpério; 
 

QUESTÃO 38 

A Conferência de Saúde, considerada como 

estratégias de promoção de saúde, se reúne a 

cada quantos anos? 

(A) Três anos; 

(B) Cinco anos; 

(C) Quatro anos; 

(D) Dez anos; 

(E) Oito anos. 

 

QUESTÃO 39 

Princípio do Sistema Único de Saúde definido 

por organizar de forma que garanta a oferta 

necessária aos indivíduos e à coletividade. 

(A)Centralização; 

(B)Integralidade; 

(C)Universalidade; 

(D)Equidade; 

(E)Igualdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 40 

Com relação à estratégia de Saúde da Família 

é correto afirmar: 

I- Não deve ter caráter substitutivo em relação 

à rede de Atenção Básica tradicional nos 

territórios em que as Equipes Saúde da 

Família atuam; 

II- Deve atuar no território, realizando 

cadastramento domiciliar, diagnóstico 

situacional, ações dirigidas aos problemas 

de saúde de maneira pactuada com a 

comunidade onde atua, buscando o cuidado 

dos indivíduos e das famílias ao longo do 

tempo, mantendo sempre postura pró-ativa 

frente aos problemas de saúde e doença da 

população; 

III- Deve desenvolver atividades de acordo 

com o planejamento e a programação 

realizados com base no diagnóstico 

situacional e tendo como foco a família e a 

comunidade; 

Diante das informações acima, é correto 

dizer que: 

 

(A) Somente as afirmativas I e II estão 

corretas; 

(B) Somente as afirmativas I e III estão 

corretas; 

(C) Somente as afirmativas II e III estão 

corretas; 

(D) Somente a afirmativa II está correta; 

(E) As afirmativas I, II e III estão corretas.  
 

 


