
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2021 

Nome : 
 
           AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CENTRO 

 

Este caderno de questões está constituído de 20 questões: 
Língua Portuguesa: 10 Matemática: 05 Conhecimentos Gerais: 05 

 

LEIA ATENTAMENTE 

1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (duas) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 
assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 
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Marque aqui as suas respostas para posterior conferência: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

1) No trecho a seguir, analise as palavras 
sublinhadas[....] “ o Brasil enfrenta queima de 
vegetação original e desmatamento com o intuito de 
aumentar’’[...].Quanto a formação de palavras 
conforme a sequência  é CORRETO afirmar: 

a)Composição por aglutinação , derivação parassintética. 

b)Composição por justaposição, composição por 
aglutinação. 

c)Derivação regressiva, derivação imprópria. 

d)Derivação prefixal, derivação regressiva . 

 

2)As minhas indiretas são diretas, não dou nomes aos 
bois por ética. Sempre atinge o alvo desejado, e o 
indesejável também. Não tenho culpa se o "alvo 
indesejável" se sentiu com "culpa no cartório" e se 
tornou "Réu confesso". 

                                                                  Mauricio Ferreira 

O contexto acima apresenta a seguinte figura de 
linguagem: 

a)Aliteração. 

b)Perífrase. 

c)Antítese. 

d)Sinestesia. 

 

Leia o poema abaixo e responda as questões de 3  a 6. 

Tempo virá. 

Uma vacina preventiva de erros e violência se fará. 

As prisões se transformarão em escolas e oficinas. 

E os homens, imunizados contra o crime, 

cidadãos de um novo mundo, contarão às crianças do 
futuro, estórias absurdas de prisões, celas, altos 
muros, de um tempo superado. 

                                                 Cora Coralina 

 

3)Através da leitura do poema assinale a alternativa 
correspondente: 

a)A autora acredita que com a vacina preventiva as 
pessoas vão ter histórias fantásticas para relatar as 
crianças. 

b) A autora  acredita que chegará o tempo que vai aparecer 
meios e que o mundo vai se transformar para melhor. 

c) A autora sugere que o mundo está muito bom mas 
chegará uma vacina para deixá-lo melhor ainda. 

d) Na opinião da  autora o mundo está velho mas assim 
está bom e que os homens estão agindo de maneira  
correta  não  necessitando de transformações  para tornar 
o mundo novo. 

 

4)”E os homens, imunizados contra o crime,” Assinale 
a alternativa  na qual a palavra pode substituir a 
palavra em destaque da frase sem alterar o sentido. 

a)resguardado 

b)desprotegido 

c)atingível 

d)flexível 

 

5)As prisões se transformarão em escolas e oficinas. 
Assinale a alternativa que indica uma palavra que 
segue a mesma regra de plural da palavra em 
destaque: 

a)O menino brigou com seu colega e foi se esconder no 
sótão. 

b)Aquele senhor é um grande charlatão. 

c)Hoje o chão da escola está muito limpo. 

d)O inverno é a época apropriada para comer pinhão. 

 

6)Os verbos sublinhados no texto estão conjugados 
quanto ao tempo e modo em: 

a)Futuro do subjuntivo. 

b)Futuro do pretérito do indicativo. 

c)Futuro do presente do indicativo. 

d)Pretérito mais que perfeito do indicativo. 

 

7)Assinale alternativa correspondente a classificação 
da oração em destaque abaixo: 

” A verdade é uma coisa bela e terrível, e portanto deve 
ser tratada com grande cautela.  

a)Oração coordenada sindética conclusiva. 

b)Oração coordenada sindética alternativa. 

c)Oração coordenada assindética. 

d)Oração subordinada substantiva subjetiva. 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões de 8 a 10 

                                                  

Um Só Planeta 

Restaurar 30% dos ecossistemas degradados pode 
impedir extinção de 72% das espécies 

Além disso, essa restauração pode retirar da atmosfera 
metade do gás carbônico acumulado desde a 
Revolução Industrial. É o que mostra estudo global 
liderado por um brasileiro e publicado na revista 
científica Nature. De acordo com a pesquisa, algumas 
áreas devem ser priorizadas por oferecerem resultados 
até 13 vezes mais eficazes que outras. A Mata Atlântica 
está na zona de alta prioridade de restauração. 

Disponível < https://cbn.globoradio.globo.com/ 

 

8)“Restaurar 30% dos ecossistemas degradados pode 
impedir extinção de 72% das espécies.” 

Assinale a alternativa na qual a palavra em destaque 
segue a mesma regra de grafia da palavra em destaque 
da fraseacima: 

a)O vestido era bordado com missanga. 

b)O espetáculo foi assistido por todos.  

c)O mussulmano  segue suas origens. 

d)O assude fica perto da minha casa. 

 

9)“Além disso, essa restauração pode retirar da 
atmosfera metade do gás carbônico acumulado desde 
a Revolução Industrial.” A classificação do vocábulo 
sublinhado é: 

a)Conjunção aditiva. 

b)Locução adverbial. 

c)Preposição acidental. 

d)Interjeição de advertência. 

 

10)Assinale a alternativa INCORRETA quanto a 
acentuação: 

a)A palavra “área” palavra paroxítona terminada em 
ditongo crescente. 

b)A palavra  “espécie” palavra  paroxítona terminada em 
ditongo crescente,  podendo ser  classificada  como 
proparoxítona aparente. 

c)A palavra “além” palavra  oxítona com vogal átona. 

d)A palavra “ É”  palavra  monossílabo tônica. 

 
MATEMÁTICA 

11)Em uma empresa o diretor recebe de salário mensal 



 

R$7.500.00, o gerente recebe de salário mensal R$ 
5.000.00. Sendo assim a razão de um salário para outro 
é de: 

a)2,5. 

b)1,5. 

c)2,0. 

d)3,0.  

 

12)Maria possuía uma quantia de R$ 12.500.00 para 
aplicar em um fundo de investimentos  com regime de 
juros simples. Após 12 meses Maria consultou seu 
montante era de 18.500.00. Qual foi a taxa de juros 
desse fundo de investimento? 

a)25%. 

b)20%. 

c)15%. 

d)30%. 

  

13)Assinale a alternativa CORRETA sobre a 
propriedade comutativa da multiplicação: 

a) Na multiplicação não podemos aplicar a propriedade 
comutativa uma vez que na operação de dois números 
reais distintos, diferentes de zero, as unidades de um não 
se distribuem da mesma forma nas unidades do outro. 

b) A multiplicação não possui propriedade comutativa, uma 
vez que um valor n subtraído de um valor m, difere da 
subtração de m de um valor n. 

c) A propriedade comutativa da multiplicação define que a 
ordem pela qual as parcelas da operação estão distribuídas 
não irá alterar o resultado da operação. 

d) A multiplicação, assim como a soma, possui propriedade 
comutativa pois a ordem dos fatores não altera o produto 
(resultado). 

 

14)Malu faz salgados para vender, em 8 horas Malu  e 
uma ajudante fazem 520 salgados, quantos salgados 
serão feitos em 6 horas se Malu contratar mais duas 
ajudantes? 

a)1520 salgados. 

b)780 salgados. 

c)1032 salgados. 

c)984 salgados. 

 

15)Joana precisava comprar cadernos um caderno 
custava R$ 11.45. Joana comprou X cadernos e gastou 
R$160.30.Qual o valor de x? 

a)24. 

b)18. 

c)21. 

d)14. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS  

16)A história do munícipio de  Presidente Nereu –SC se 
iniciou por volta de 1920 no: 

a)Período em que caçadores vindos de São Pedro de 
Alcântara se fixaram como primeiros moradores do local.  

b)Período que  famílias de imigrantes italianos e alemães, 
originários do município de Brusque se fixaram na região. 

c)Período em que membros da Força Expedicionária 
Brasileira se fixaram no local. 

d)Período em que desbravadores se fixaram na região 
vindos do estado de São Paulo. 

 

17)O  município de  Presidente Nereu - SC  foi criado 
com o nome de Presidente Nereu em homenagem a: 

a)Nereu Ramos  por ser um Presidente da República que 

contribuiu para o desenvolvimento de Santa Catarina. 

b)Nereu Ramos  por ser o Presidente da República que 
sua família residiu no município. 

c)Nereu Peçanha  por ser Presidente da República nascido  
em Santa Catarina. 

d)Nereu Ramos  por ser único Presidente da República 
nascido em Santa Catarina. 

 

18)São municípios limítrofes do município de 
Presidente Nereu- SC, EXCETO: 

a)Vidal Ramos, Ituporanga. 

b)Aurora, Lontras, Apiúna. 

c)Guabiruba, Brusque. 

d)Botuverá e Indaial. 

 

19)O avanço das tecnologias trouxe uma fase 
transacional de inovação industrial no Brasil chamada 
de: 

a)Quarta revolução industrial. 

b)Tecnologias legadas. 

c)Inteligência Artificial (IA). 

d)Conectividade Industrial. 

 

20)Na quarta-feira 24/06/2021 aconteceu o pedido de 
demissão do Ministro Ricardo Salles, sendo ministro 
do (a): 

a)Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

b)Meio Ambiente. 

c)Educação. 

d)Saúde. 


