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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o poema a seguir, escrito por Vini-
cius de Moraes e Tom Jobim, para responder as pró-
ximas questões.

“Tristeza não tem fim
Felicidade sim…

A felicidade é como a pluma
Que o vento vai levando pelo ar

Voa tão leve
Mas tem a vida breve

Precisa que haja vento sem parar.

A felicidade é como a gota
De orvalho numa pétala de flor

Brilha tranquila
Depois de leve oscila

E cai como uma lágrima de amor.

A felicidade é uma coisa louca
Mas tão delicada, também

Tem flores e amores de todas as cores
Tem ninhos de passarinhos

Tudo isso ela tem
E é por ela ser assim tão delicada

Que eu trato sempre dela muito bem”.

01. A respeito da interpretação do texto, pode-se con-
siderar que o poema apresenta, em relação à felicida-
de, uma visão predominantemente:

a) otimista, pois acredita em sua eternidade.
b) pessimista, ao enfatizar a sua fragilidade.
c) realista, caracterizada pelo rigor científico.
d) positiva, quando defende a sua perenidade.
___________________________________________

02. Logo no início do poema, ao fim do segundo verso, 
aparece o sinal de pontuação denominado reticências 
(…). Nesse caso, esse sinal de pontuação é emprega-
do para:

a) demonstrar que o sentido da frase é irônico.
b) fazer referência a uma citação que está incompleta.
c) dar ao leitor uma sensação de prolongamento no 
tempo.
d) indicar que ocorre no texto a interrupção em um di-
álogo.
___________________________________________

03. Considere as alternativas a seguir e marque a que 
indica uma palavra do gênero masculino extraída do 
poema.

a) amores
b) pétala
c) flores
d) pluma
___________________________________________

04. Na segunda estrofe do poema, ao comparar a feli-
cidade a uma pluma, os autores do poema pretendem 
enfatizar que:

a) a alegria sempre vence a tristeza.
b) a felicidade humana é de curta duração.
c) não há nada que possa perturbar um coração feliz.
d) a felicidade pode aparecer na vida de formas impre-
visíveis.
___________________________________________

05. Na parte final do poema, os autores empregam o 
termo “delicada” para caracterizar a felicidade. Em re-
lação a esse termo, marque a alternativa que indica 
um de seus possíveis sinônimos.

a) Inabalável.
b) Pacífica.
c) Rígida.
d) Vulnerável.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA 

06. Os números abaixo foram escritos em algarismos 
romanos. Assinale o maior dentre eles.

a) CCI
b) CLXVIII
c) DI
d) CCC
___________________________________________

07. O quádruplo de um número menos 47 é igual a 1 
mais o dobro desse número. Que número é esse?

a) 20
b) 22
c) 24
d) 26
___________________________________________
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08. Heitor foi ao mercado e, após gastar R$ 275,88 na 
sua compra e pagar pelo cartão, fi cou com saldo de 
R$ 819,20 em sua conta. Quanto Heitor tinha de saldo 
antes de pagar sua compra?

a) R$ 543,32
b) R$ 664,68
c) R$ 1084,08
d) R$ 1095,08
___________________________________________

09. A cada 2 horas uma fábrica produz 13 geladeiras. 
Em um dia, a fábrica funcionou por 16 horas seguidas. 
Quantas geladeiras foram produzidas naquele dia?

a) 104
b) 208 
c) 32
d) 26
___________________________________________

10. A fi gura apresenta um losango com medidas em 
centímetros. Assinale a alternativa que apresenta, 
CORRETAMENTE, a área desse losango.

a) 4 cm2

b) 8 cm2

c) 16 cm2

d) 32 cm2 

___________________________________________
QUESTÕES DE 11 A 20 - 

CONHECIMENTOS GERAIS

11. No seu primeiro ano como Presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro editou diversas medidas provisó-
rias. Marque a alternativa que NÃO indica uma delas.

a) Extinção do seguro obrigatório de veículos DPVAT.
b) Facilitação na venda de bens apreendidos de trafi -
cantes de drogas.
c) Redução no número de ministérios e reestruturação 
de órgãos do governo.
d) Regulação dos meios de comunicação para a de-
mocratização da mídia no país.
___________________________________________

12. De acordo com a Constituição, a educação é um 
direito de todos, e o ensino deve ser ministrado com 
base em determinados princípios. Marque a alternati-
va que NÃO contém um desses princípios.

a) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar.
b) Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas.
c) Coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino.
d) Gratuidade do ensino em estabelecimentos públi-
cos e privados.
___________________________________________

13. Em fi ns de 2019, um novo tipo de coronavírus foi 
identifi cado, após casos de uma doença registrada na 
China. Marque a alternativa que apresenta o nome 
dado pela Organização Mundial da Saúde à doença 
causada por esse novo coronavírus.

a) Covid-19.
b) Gripe Suína.
c) Infl uenza A.
d) Gripe Espanhola.
___________________________________________

14. Em relação à geografi a do território brasileiro, mar-
que a alternativa que indica um país sul-americano 
que NÃO faz fronteira com o nosso país.

a) Argentina.
b) Chile.
c) Paraguai.
d) Venezuela.
___________________________________________

15. Existem vários tipos de poluição, que afetam o 
equilíbrio ambiental. Considere o texto a seguir e mar-
que a alternativa que indica a que tipo de poluição se 
refere.

“É um tipo de poluição gerada sobretudo pelas usi-
nas nucleares. Ainda que seja considera uma fonte de 
energia alternativa, pois não polui o meio ambiente, 
um acidente numa usina nuclear pode ser fatal para 
os seres que vivem ao seu redor. Um exemplo notório 
é o Acidente de Chernobyl, que ocorreu na União So-
viética em 1986”.

a) Agrotóxica.
b) Eólica.
c) Radioativa.
d) Solar.
___________________________________________
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16. Considere a análise a seguir, a respeito de um dos 
principais nomes da música brasileira, e marque a al-
ternativa que contém o nome de quem se trata.

“Ele foi um compositor, arranjador e instrumentista 
brasileiro, e um dos criadores do movimento musical 
chamado Bossa Nova. Influenciado por temas tão va-
riados quanto o folclore brasileiro, a música clássica e 
o jazz americano, o seu trabalho influencia  até hoje 
muitos artistas nacionais e internacionais. Dentre os 
seus maiores sucessos, está a canção ‘Garota de Ipa-
nema’, composta em parceria com Vinícius de Mora-
es, e considerada uma das músicas mais conhecidas 
do mundo”. 

(Enciclopédia Britannica Escola, com adaptações).

a) Caetano Veloso.
b) Chico Buarque.
c) Geraldo Vandré.
d) Tom Jobim.
___________________________________________

17. Leia a definição a seguir, a respeito de uma impor-
tante tecnologia da atualidade, e marque a alternativa 
que indica do que se trata.

“É uma rede mundial que tem como objetivo interligar 
computadores para fornecer ao usuário o acesso a di-
versas informações. A tecnologia surgiu na época da 
Guerra Fria, e foi desenvolvida pelos norte-america-
nos com o intuito de se comunicarem com seu exér-
cito durante a guerra caso os meios de comunicação 
tradicionais da época fossem destruídos em ataques. 
Entre 1970 e 1980, deixou de ser uma ferramenta usa-
da somente pelo governo e passou a ser utilizada para 
fins acadêmicos, e a partir da década de 1990 come-
çou a ser usada pela população em geral”.

a) Google.
b) Internet.
c) Uber.
d) Windows.
___________________________________________

18. Analise a explicação a seguir e assinale a alterna-
tiva que indica o conceito nela abordado.

“É uma parte da Biologia que estuda a relação dos 
seres vivos entre si, e destes com o ambiente onde 
vivem. Sendo assim, essa ciência preocupa-se com 
todos os fatores que afetam um organismo, sejam quí-
micos, físicos ou biológicos. Apesar de parecer sim-
ples, é um estudo bastante complexo e abrangente, 
uma vez que cada pequeno fator é fundamental para 
garantir a sobrevivência de um determinado organis-
mo”. 

(Portal Biologia.Net, com adaptações).

a) Ecologia.
b) Genética.
c) Psicologia.
d) Química.
___________________________________________

19. Leia o texto a seguir, a respeito de uma importante 
questão de saúde pública, e marque a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Dengue é uma infecção provocada por um vírus e 
transmite-se através da picada das fêmeas dos mos-
quitos do gênero _______, não ocorrendo transmissão 
de pessoa para pessoa. O mesmo mosquito transmi-
te também zika e chikungunya. Nos últimos cinquenta 
anos, os casos de dengue aumentaram a nível mun-
dial. Todos os anos, são registrados quase quatrocen-
tos milhões de casos de dengue no mundo”.

a) Aedes.
b) Drosophila.
c) Anopheles.
d) Haemagogus.
___________________________________________

20. O Estatuto do Idoso estabelece que o idoso tem 
direito à liberdade, e que esse direito compreende de-
terminados aspectos. Marque a alternativa que NÃO 
indica um desses aspectos.

a) Opinião e expressão.
b) Crença e culto religioso.
c) Participação na vida política, na forma da lei.
d) Faculdade de ir, vir e estar, sem quaisquer restri-
ções.
___________________________________________
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QUESTÕES DE 21 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Conforme descrito na Política Nacional de Atenção 
Básica, no Capítulo I, Das disposições gerais da Aten-
ção Básica de Saúde, assinale a alternativa INCOR-
RETA acerca da Estratégia de Agentes Comunitários 
de Saúde (EACS).

a) Cada ACS deve realizar as ações previstas nas re-
gulamentações vigentes e ter uma microárea sob sua 
responsabilidade, cuja população não ultrapasse 450 
pessoas.
b) A atividade do ACS deve se dar pela lógica do pla-
nejamento do processo de trabalho a partir das neces-
sidades do território, com priorização para população 
com maior grau de vulnerabilidade e de risco epide-
miológico.
c) A atuação em ações básicas de saúde deve visar à 
integralidade do cuidado no território.
d) Cadastrar, preencher e informar os dados através 
do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção 
Básica vigente.
___________________________________________

22. Segundo descrito no Capítulo I – Disposições Pre-
liminares (Art 1º 3 Art 2º) da Lei 8.080/1990 (condições 
para a promoção e recuperação da saúde) e Decreto 
nº 7.508/2011, assinale a alternativa CORRETA para a 
definição de Região de Saúde.

a) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupa-
mentos de Municípios, delimitado a partir de identida-
des culturais, econômicas, psicológicas e sociais e de 
redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
públicos, com a finalidade de integrar a organização e 
o planejamento de ações e serviços de saúde.
b) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupa-
mentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de 
identidades culturais, econômicas e sociais e de redes 
de comunicação e infraestrutura de transportes com-
partilhados, com a finalidade de integrar a organiza-
ção, o planejamento e a execução de ações e serviços 
de saúde.
c) Espaço geográfico delimitado, constituído por agru-
pamentos de Municípios afins, delimitado a partir de 
identidades psicossociais e econômicas e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compar-
tilhados, com a finalidade de integrar a organização, 
o planejamento e a execução de ações e serviços de 
saúde.
d) Espaço geográfico delimitado pelo agrupamento de 
Municípios com as mesmas propriedades, a partir de 
identidades culturais, econômicas, sociais e psicoló-
gicas e de redes de comunicação e infraestrutura de 
transportes público, com a finalidade de integrar a or-
ganização, o planejamento e a execução de ações e 
serviços de saúde.
___________________________________________

23. Leia a frase a seguir “A doença conhecida popu-
larmente como Barriga D’água, a ___________, está 
relacionada a condições precárias de ____________. 
É considerada problema de saúde pública. Causada 
pelo parasita ___________________, que uma vez 
dentro do organismo humano os vermes vivem dentro 
das ____________ do mesentério e do fígado.” Assi-
nale a alternativa que completa CORRETAMENTE a 
frase.

a) ancilostomose, abastecimento, Ancylostoma duo-
denale, artérias.
b) leishmaniose, saneamento, Leishmania, vênulas.
c) esquistossomose, saneamento, Schistosoma man-
soni, veias.
d) listeriose, abastecimento, Listeria, arteríolas.
___________________________________________

24. Utilizam-se conceitos frequentemente para rela-
tar as parasitoses e algumas outras doenças. Agente 
etiológico, agente transmissor e vetor são conceitos 
fundamentais, os quais significam, respectivamente:

a) Causa a doença; transporta o agente causador; 
transmite a doença.
b) Causa a doença; transmite a doença; transporta o 
agente causador.
c) Transmite a doença; causa a doença; transporta o 
agente causador.
d) Transporta o agente causador; transmite a doença; 
causa a doença.
___________________________________________

25. Conhecer o ciclo biológico dos agentes causado-
res é uma ferramenta importante e norteadora para os 
órgãos responsáveis na atuação das medidas preven-
tivas, de combate e profilaxias. O ciclo destacado na 
imagem é representativo de qual parasitose?

a) Donovanose
b) Leishmaniose
c) Esquistossomose
d) Lepstopirose
___________________________________________

c
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26. O ciclo biológico do mosquito da dengue ocorre 
em duas fases. Assinale a alternativa CORRETA para 
a sequência das fases desse ciclo:

a) aérea e aquática
b) marinha e aérea
c) terrestre e aérea
d) marinha e terrestre
___________________________________________

27. No calendário de vacinação uma das primeiras 
vacinas a serem aplicadas no bebê é a vacina para 
tuberculose, conhecida como:

a) HPV
b) HCG
c) Tríplice Viral
d) BCG 
___________________________________________

28. Leia atentamente a frase a seguir e assinale a alter-
nativa CORRETA: “A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou que vivemos ____________ do novo 
coronavírus, chamado de Sars-Cov-2. “Nas últimas 
duas semanas, o número de casos de Covid-19 [doen-
ça provocada pelo vírus] fora da China aumentou 13 
vezes e a quantidade de países afetados triplicou. Te-
mos mais de 118 mil infecções em 114 nações, sendo 
que 4 291 pessoas morreram”, justificou Tedros Ghe-
breyesus, diretor-geral da OMS (13 de março 2020).

a) uma Endemia
b) um Surto
c) uma Epidemiologia
d) uma Pandemia

___________________________________________

29. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são impor-
tantes arranjos organizacionais, de funções específi-
cas. Assinale a alternativa CORRETA para a definição 
da RAS: 

a) Estratégia para um cuidado integral generalizado.
b) Estratégia para um cuidado no sentido de orienta-
ção e organização obedecendo à gestão em vigor.
c) Estratégia realizada para desenvolver mecanismo 
de suporte à organização.
d) Estratégia para um cuidado integral e direcionado 
às necessidades de saúde da população.
___________________________________________

30.  Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamen-
te 57,4 milhões de pessoas possuem pelo menos uma 
doença crônica não transmissível (DCNT) no país. Al-
gumas doenças não transmissíveis são responsáveis 
por mais de 70% dos óbitos do país. Assinale a alter-
nativa que contém SOMENTE doenças crônicas não 
transmissíveis:

a) Hipertensão, Arterial, Diabetes Mellitus, Doenças 
Pulmonares, Rubéola. 
b) Hipertensão Arterial, Enxaqueca, Hepatites, Doen-
ças Pulmonares.
c) Hipertensão Arterial, Câncer, Doenças Renais, 
Caxumba.
d) Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Câncer e 
Doenças Respiratórias Crônicas.
___________________________________________


