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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 
30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada 
uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha 
qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal 
de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 

nesse sentido;  
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 

estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno 
de Questões; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

             



2 

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Na busca por um sono melhor, muitas 
pessoas se perguntam se devem dividir a cama 
com um animal de estimação. Antes de 
chegarmos a isso, porém, é importante parar e 
refletir sobre o outro lado dessa questão: dormir 
com você é bom para o seu animal de 
estimação? “Adoro estar invertendo a questão”, 
afirmou a veterinária-chefe da Comunidade 
Veterinária da América do Norte, Dana Varble. 
“Em geral, é muito bom que os animais durmam 
com seus tutores.” 
 Animais de estimação que compartilham 
a cama de um humano tendem a ter um “nível 
de confiança mais alto e um vínculo mais 
estreito com os humanos que estão em suas 
vidas. É uma grande demonstração de confiança 
da parte deles”, disse Varble. Cães e gatos que 
estão mais intimamente ligados a seus humanos 
obtêm benefícios adicionais à saúde, incluindo 
aumentos nos neurotransmissores benéficos 
como a oxitocina e a dopamina, os hormônios do 
bem-estar”, acrescentou ela. 
 São apenas cães e gatos que se 
beneficiam de parceiros de cama humanos? 
Sim, disse Varble, com “muito, muito poucas 
exceções”. “Tenho um dono que tem um porco 
barrigudo meticulosamente preparado que 
dorme ao pé da cama”, disse ela. “É um porco 
doméstico chamado Norbert – porcos barrigudos 
são quase como cachorros porque são muito 
sociáveis.” 
 
Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/entenda-como-dormir-com-

seu-animal-de-estimacao-pode-afetar-voce/ 

 
01) Com base nas informações do texto e nas 
relações existentes entre as partes que o 
compõem, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A)  Em geral, faz bem aos animais de 
estimação dormir com seus tutores. 
(B)  Dormir com o tutor estreita o vínculo dos 
animais de estimação com seus humanos. 
(C)  A ligação com humanos aumenta os 
hormônios do bem-estar em cães e gatos.  
(D)  O texto cita o caso de um porco de 
estimação. 
(E)  O texto afirma que é bom para os 
humanos dormir com seus animais de estimação. 
 
02) Assinale a alternativa cuja palavra possua 
dígrafo:  
 
(A)  Outro. 
(B)  Melhor.  

(C)  Refletir.  
(D)  Geral. 
(E)  Humano. 
  
03) Assinale a alternativa cuja palavra seja 
proparoxítona: 
 
(A)  Saúde. 
(B)  Porém.  
(C)  Nível.  
(D)  Doméstico. 
(E)  Pé. 
 
04) As palavras “cachorro” e “pessoa” 
possuem, respectivamente: 
 
(A) 8 letras e 6 fonemas, 6 letras e 5 fonemas. 
(B)  8 letras e 8 fonemas, 6 letras e 6 fonemas. 
(C)  8 letras e 7 fonemas, 6 letras e 7 fonemas. 
(D)  8 letras e 7 fonemas, 6 letras e 6 fonemas. 
(E)  8 letras e 5 fonemas, 6 letras e 4 fonemas. 
 
05) Assinale a alternativa que apresente a 
classe gramatical do termo em destaque no 
período: Antes de chegarmos a isso, porém, 
é importante parar e refletir sobre o outro 
lado dessa questão: dormir com você é bom 
para o seu animal de estimação? 
 
(A)  Adjetivo. 
(B)  Verbo. 
(C)  Substantivo.  
(D)  Pronome. 
(E)  Preposição. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
06) A média de idade de 5 amigos é igual a 23 
anos, se a idade de 4 deles é respectivamente 
18, 26, 20 e 30 anos. A idade do 5º amigo é 
igual a: 
 
(A)  21.  
(B) 26.  
(C)  19. 
(D)  25. 
(E)  22. 
 
07) A vida útil de uma bateria automotiva é de 
24 meses. Mas uma destas baterias durou 
somente 3/4 desta vida útil esperada. Qual foi 
o tempo de durou esta bateria? 
 
(A) 15 meses.  
(B)  16 meses.  
(C) 17 meses.    
(D) 18 meses. 



3 

 

(E) 20 meses. 
  
08) A conta de energia de Dona Maria é R$ 
164,00, ela foi informada que haverá uma 
redução de 20% devido a mudança de 
bandeira, sistema utilizado na cobrança da 
energia utilizada. Qual o valor da conta a ser 
paga por Dona Maria supondo que consuma a 
mesma quantidade no próximo mês? 
 
(A) R$ 146,40.  
(B) R$ 144,00. 
(C) R$ 131,20. 
(D) R$ 136,80. 
(E) R$ 152,30. 
 
09) Em um relatório sobre o número de 
acidentes leves no ambiente de trabalho 
verificou-se que em 40 dias analisados 16 
deles tiveram um deste acidentes. Qual é a 
proporção de acidentes em relação aos dias 
de análise do relatório? 
 
(A) 1/3.  
(B) 2/5.  
(C) 5/6.  
(D) 3/2. 
(E) 1/4. 
 
10) As funções buscam modelar uma situação 
real e com elas podemos entender, prever, 
simular determinadas situações um exemplo 
de função do 2º grau é f(x)= x2- 8x + 10, qual é 
o valor da imagem desta função quando x é 
igual a 10? 
 
(A) 20. 
(B) 25. 
(C) 30. 
(D) 40. 
(E) 50. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
 
11) Recentemente, Milton Ribeiro foi acusado 
de corrupção no alto escalão de Brasília, 
principalmente de favorecer prefeitos e 
pastores alinhados com o atual governo 
federal. O Ministro pediu exoneração para 
trabalhar em sua defesa. Qual pasta do 
governo ele chefiava? Assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) Ministério da Educação. 
(B) Ministério das Comunicações. 
(C) Ministério da Defesa. 
(D) Ministério da Economia. 
(E) Ministério do Turismo. 
 

12) Qual artista brasileira alcançou de forma 
inédita o primeiro lugar no ranking mundial de 
músicas mais ouvidas do aplicativo Spotify e 
do ranking global da revista Billboard? 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Ana Carolina. 
(B) Rita Lee. 
(C) Maria Gadú. 
(D) Paula Fernandes. 
(E)  Anitta. 
  
13) Qual dos itens abaixo foi um símbolo do 
cuidado durante a pandemia, de uso 
obrigatório em locais fechados, e que agora 
tem seu uso flexibilizado em diversos locais 
do Brasil? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Luva. 
(B) Óculos. 
(C) Celular. 
(D) Máscara. 
(E) Sacola. 
 
14) Como se chama oficialmente a pessoa 
nascida em Iguatu? Assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) Iguatiara. 
(B) Iguatajá. 
(C) Iguatuano. 
(D) Iguatuense. 
(E) Iguatueiro. 
 
15) Qual das opções abaixo se refere a um 
dos mais prestigiosos reconhecimentos no 
cinema? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Emmy Awards. 
(B) Oscar. 
(C) Prêmio Laureus. 
(D) Prêmio Nobel. 
(E) Medalha Fields. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
16) A definição a seguir diz respeito a qual 
conceito que o Agente comunitário de saúde 
deverá orientar: “A ostomia é uma intervenção 
cirúrgica necessária em certos casos, onde o 
trânsito intestinal tem de ser desviado, que 
permite criar uma comunicação entre o órgão 
interno e o exterior do corpo, com a finalidade 
de eliminar os dejetos (fezes e urina) do 
organismo”. 
 
(A)  Conceito de sonda vesical de demora. 
(B)  Conceito de cateterismo.  
(C)  Conceito de ostomia – colostomia.  
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(D)  Conceito de traqueostomia. 
(E)  Conceito de acesso venoso. 
 
17) Sobre as orientações que o Agente 
Comunitário de Saúde deve realizar na visita 
domiciliar ao paciente com Acidente Vascular 
Encefálico (AVC), julgue as alternativas em 
Verdadeiro e Falso e após assinale a 
alternativa que tenha a sequência correta: 
 
( ) A pessoa acamada deve ficar muito 
tempo numa mesma posição, pois isso pode 
levar a o conforto ao paciente, mantendo ele 
calmo na cama. 
( ) Mudar a pessoa acamada de posição 
a cada um dia, caso ela não consiga se mover, 
para evitar a úlcera de pressão.  
( ) Manusear a pessoa com cuidado para 
não provocar dor ou lesões; Lesões de pele 
podem ser comuns.  
( ) Havendo dificuldade em realizar 
higiene na axila, no cotovelo e na palma da 
mão, uma solução é colocar pedaços de 
algodões nas regiões que permanecem em 
flexões para que o tecido absorva o suor.  
( ) Alterações de sensibilidade, de 
compreensão, de fala e linguagem também 
podem estar presentes. É importante que a 
família tenha noção das reais condições da 
pessoa, para que não expresse 
comportamento de punição. 
 
(A)  A sequência correta é: F, F, F, F e V.  
(B)  A sequência correta é: F, F, V, V e V. 
(C)  A sequência correta é: V, V, F, F e F.  
(D)  A sequência correta é:V, F, V, F e V. 
(E)  A sequência correta é: F, V, F, V e F. 
  
18) Sobre as orientações que o Agente 
Comunitário de Saúde deve realizar na visita 
domiciliar ao paciente com deficiência 
auditiva, julgue as alternativas em Verdadeiro 
e Falso e após assinale a alternativa que 
tenha a sequência correta: 
  
( ) Não se expor a volume de sons 
intensos. 
( ) Não limpar os ouvidos com cotonetes, 
grampos ou semelhantes, fazê-lo com a ponta 
de uma toalha. 
( ) Sempre utilizar remédios sem 
orientação médica.  
( ) Usar proteção individual se trabalhar 
em ambiente ruidoso. 
 
(A)  A sequência correta é: F, V, F, e V.   
(B)  A sequência correta é: F, F, F e V.  
(C)  A sequência correta é: V, V, V e F.  
(D)  A sequência correta é: V, F, V, e V. 

(E)  A sequência correta é: V, V, F e V. 
 
19) Sobre as orientações que o Agente 
Comunitário de Saúde deve realizar na visita 
domiciliar ao paciente com deficiência 
intelectual, julgue as alternativas em 
Verdadeiro e Falso e após assinale a 
alternativa que tenha a sequência correta: 
 
( ) É importante que os pais, irmãos e 
pessoas que convivam com a criança estejam 
sempre oferecendo objetos diferentes a ela, 
mostrem como são utilizados para que depois 
a criança possa fazer igual.  
( ) Os familiares e cuidadores deverão 
nomear todos os objetos. 
( ) Dividir as atividades em ações 
simples para que a criança possa memorizar e 
aprender.  
( ) Os familiares deverão ser paciente e 
tolerante aos erros. 
 
(A)  A sequência correta é: F, V, F e V.  
(B)  A sequência correta é: F, F, V e V.  
(C)  A sequência correta é: V, V, F e F.  
(D)  A sequência correta é: V, V, V e V. 
(E)  A sequência correta é: F, F, F e F. 
 
20) Sobre as orientações que o Agente 
Comunitário de Saúde deve realizar na visita 
domiciliar aos pais/responsáveis para evitar a 
deficiência visual, julgue as alternativas em 
Verdadeiro e Falso e após assinale a 
alternativa que tenha a sequência correta: 
 
( ) Ir ao serviço de saúde sempre que 
necessário e para revisão de saúde na 
periodicidade indicada para sua idade. 
( ) Durante a gestação não há 
necessidade da gestante se proteger quando 
realiza raio X, radioterapia e quando se expõe 
a produtos tóxicos.  
( ) Não deixar a criança perto de objetos 
pontiagudos e cortantes.  
( ) Ser cuidadoso ao comprar 
brinquedos: muitos deles podem machucá-la. 
( ) Atentar para materiais de limpeza não 
caírem nos olhos.  
( ) Sempre utilizar na criança quando 
necessário colírio ou pomada não 
necessitando de orientação médica. 
 
(A)  A sequência correta é: V, F, V, V, V e F. 
(B)  A sequência correta é: V, V, V, F, F e F. 
(C)  A sequência correta é: F, F, F, V, F e F. 
(D)  A sequência correta é: V, V, V, F, V e V. 
(E)  A sequência correta é: V, F, V, F, F e V. 
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21) Sobre as orientações que o Agente 
Comunitário de Saúde deve realizar na visita 
domiciliar aos responsáveis da criança com 
deficiência física, julgue as alternativas em 
Verdadeiro e Falso e após assinale a 
alternativa que tenha a sequência correta: 
 
( ) Os familiares ou cuidadores deverão 
estimular o bebê com brinquedos, conversas, 
canções e outros que chamem a atenção.  
( ) Sempre observar se a criança está 
bem posicionada, com o auxílio de almofadas, 
rolos, de forma que facilite sua 
movimentação.  
( ) Os cuidadores ou responsáveis 
deverão manter a criança na mesma posição, 
mudando ela somente ela uma vez ao dia para 
manter o conforto a criança. 
( ) Permitir que ela explore e descubra o 
ambiente em que vive.  
 
(A)  A sequência correta é: F, F, V e F.  
(B)  A sequência correta é: V, V, V e V.  
(C)  A sequência correta é: V, V, F e V.  
(D)  A sequência correta é: V, F, V e F. 
(E)  A sequência correta é: F, V, F e V. 
 
22) Assinale a alternativa que contenha 
somente os fatores perinatais que podem 
causar deficiências na criança: 
 
(A)  Os fatores perinatais que podem levar a 
deficiência nas crianças são: problemas durante 
a gestação (remédios tomados pela mãe, 
tentativas de aborto mal sucedidas, perdas de 
sangue durante a gestação, crises maternas de 
hipertensão, problemas genéticos e outros). 
(B)  Os fatores perinatais que podem levar a 
deficiência nas crianças são: problema 
respiratório na hora do nascimento (diminuição 
ou falta de oxigênio no cérebro), que pode ser 
causado por ter o cordão umbilical enrolado no 
pescoço; prematuridade; bebê que entra em 
sofrimento por ter passado da hora de nascer. 
(C)  Os fatores perinatais que podem levar a 
deficiência nas crianças são: parada cardíaca, 
infecção hospitalar, traumas, meningite, doenças 
infectocontagiosas e outras. 
(D)  Os fatores perinatais que podem levar a 
deficiência nas crianças são: É importante 
realizar o pré-natal respeitando-se o mínimo de 
seis consultas, assim como o cuidado de usar 
somente medicamentos orientados pelo médico 
ou enfermeiro da equipe de saúde. 
(E)  Não existe fatores perinatais que podem 
levar a criança a desenvolver deficiência pois 
todas as gestantes realizam o parto em 
maternidade.  
 

23) Os elementos descritos a seguir 
caracterizam qual tipo de síndrome que deve 
ser orientada a prevenção pelo Agente 
Comunitário de Saúde: “Compulsão: uma 
necessidade forte ou desejo incontrolável de 
beber; Perda de controle: a inabilidade 
frequente de parar de beber uma vez que a 
pessoa já começou; Dependência física: a 
ocorrência de sintomas de abstinência, como 
náuseas, suor, tremores, e ansiedade, quando 
se para de beber após um período bebendo-se 
muito”. 
 
(A)  Conceito de sedentarismo ou também 
conhecido como “síndrome da pessoa parada”. 
(B)  Conceito de compulsão alimentar.  
(C)  Conceito de transtorno compulsivo 
obsessivo. 
(D)  Conceito de alcoolismo, ou também 
conhecido como “síndrome da dependência do 
álcool”. 
(E)  Conceito de déficit de atenção. 
 
24) Sobre as atribuições do Agente 
Comunitário de Saúde frente a violência 
familiar, julgue as alternativas em Verdadeiro 
ou Falso, e depois assinale a alternativa que 
contenha a sequência correta: 
 
( ) Estar atento aos sinais de violência, 
durante a realização das visitas domiciliares 
de rotina, não se esquecendo de que a família 
é um espaço íntimo e que é preciso ter 
cuidado na forma de fazer as perguntas, de 
abordar as pessoas e de fazer as anotações.  
( ) Durante a visita domiciliar o agente 
comunitário de saúde não terá necessidade 
de verificar se há situações que podem levar a 
casos de violência pois essa atividade será da 
enfermagem.  
( ) Orientar que os pais ou responsáveis 
devem manter a calma, sendo agressivos e 
entender que o choro do bebê é a forma dele 
se comunicar, sempre havendo necessidade 
de repreensão do choro.  
( ) Ouvir com atenção o que as pessoas 
comentam sobre seus problemas. 
( ) Dar apoio para aquelas que querem 
falar, mas não têm coragem.  
( ) Observar mudanças de hábitos, se 
alguém está agindo de forma diferente, 
aproximar-se para entender suas reações. 
 
(A)  A sequência correta é: V, V, V, V, V e F. 
(B) A sequência correta é: F, F, F, F, V e V. 
(C)  A sequência correta é: F, V, F, V, F, e V. 
(D)  A sequência correta é: F, F, V, V, F e V. 
(E)  A sequência correta é: V, F, F, V, V e V. 
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25) Os sintomas descritos a seguir diz 
respeito a qual doença: “febre há, no máximo, 
sete dias acompanhadas de pelo menos dois 
dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dor 
por trás dos olhos, dores musculares e 
articulações, prostação ou manchas pequenas 
e vermelhas pelo corpo com ou sem 
hemorragia. Você deve orientar essas pessoas 
a procurar a Unidade Básica de Saúde o mais 
rápido possível.” 
 
(A)  Doença Dengue.  
(B)  Doença Tracoma. 
(C)  Doença Febre amarela. 
(D)  Doença Febre tifoide.  
(E)  Doença Esquistossomose.  
 
26) A descrição do modo de transmissão a 
seguir refere-se a qual doença: “o homem 
infectado elimina ovos viáveis de S. mansoni 
(verme) por meio das fezes. Esses ovos, ao 
entrarem em contato com a água, rompem-se 
e permitem a saída de larvas ciliadas. Essas 
larvas penetram no caramujo, multiplicam-se 
e, entre quatro e seis semanas, começam a 
ser eliminadas na forma de larvas infectantes 
chamadas de cercárias. Elas penetram no ser 
humano pela pele, mais frequentemente pelos 
pés e pernas, por serem áreas do corpo que 
ficam em maior contato com águas 
contaminadas de rios e lagos”. 
 
(A) Doença Tracoma. 
(B)  Doença Febre amarela. 
(C)  Doença Esquistossomose.  
(D)  Doença Febre Tifoide. 
(E)  Doença Dengue. 
 
27) A descrição do modo de transmissão a 
seguir refere-se a qual doença: “por meio do 
contato dos olhos com objetos contaminados 
(lenços, toalhas, lençóis, fronhas) ou olho a 
olho de pessoas doentes que estejam na fase 
inflamatória da doença. A mosca doméstica 
ou a lambe-olhos pode atuar na transmissão 
dela. A falta de água, a eliminação inadequada 
de dejetos, em conjunto com as condições 
sanitárias deficientes e falta de higiene, 
facilitam o avanço da doença”. 
 
(A)  Doença de Chagas.  
(B)  Doença Tracoma.  
(C)  Doença Pneumonia. 
(D)  Doença Giardíase.  
(E)  Doença Dengue. 
 
28) A definição a seguir diz respeito a qual 
conceito sobre vigilância sanitária muito 
utilizado nos dias de hoje: “É uma epidemia 

que atinge grandes proporções, podendo se 
espalhar por um ou mais continentes ou por 
todo o mundo, causando inúmeras mortes ou 
destruindo cidades e regiões inteiras”. 
 
(A)  Conceito de pandemia.  
(B)  Conceito de endemia.  
(C)  Conceito de epidemia. 
(D)  Conceito de Saúde. 
(E)  Conceito de Doença. 
 
29) A definição a seguir diz respeito a qual 
tipo de benefício social: “previsto na Lei 
Orgânica da Assistência Social – LOAS, é a 
garantia de um salário mínimo por mês ao 
idoso com idade igual ou superior a 65 anos 
ou à pessoa com deficiência de qualquer 
idade. No caso da pessoa com deficiência, 
esta condição tem de ser capaz de lhe causar 
impedimentos de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial de longo prazo (com 
efeitos por pelo menos 2 anos), que a 
impossibilite de participar de forma plena e 
efetiva na sociedade, em igualdade de 
condições com as demais pessoas”. 
 
(A)  Benefício de Aposentadoria por tempo 
invalidez. 
(B)  Benefício Tratamento fora do domicilio. 
(C)  Benefício Auxilio saúde. 
(D)  Benefício Afastamento provisório. 
(E)  Benefício de Prestação Continuada. 
 
30) Quais os cuidados que a mulher deve ter 
ao retirar o leite materno que está em excesso 
para doação? 
 
(A)  A mulher ao retirar o leite materno deve 
ser colocado em frasco molhado com água 
corrente e deve ser imediatamente armazenado 
no freezer ou congelador. 
(B)  A mulher ao retirar o leite materno deve 
ser colocado em frasco esterilizado ou fervido e 
deve ser imediatamente armazenado no armário 
escuro fechado. 
(C)  A mulher ao retirar o leite materno deve 
ser colocado em frasco esterilizado ou fervido e 
deve ser imediatamente armazenado em isopor 
para manter a temperatura ambiente. 
(D)  A mulher ao retirar o leite materno deve 
ser colocado em frasco esterilizado ou fervido e 
deve ser imediatamente armazenado no freezer 
ou congelador. 
(E)  Para a mulher fazer a doação do leite 
materno em excesso não há necessidade de 
seguir nenhum protocolo pois o leite já vem 
aquecido e esterilizado da mama da mulher. 


