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ORIENTAÇÕES 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, 

etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 
03 - Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 

acontecer, a resposta não será computada. 
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize 

caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha. 
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 
 
 
 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 

OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 
provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS NA ÁREA DA  
SAÚDE E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

QUESTÃO 01 
 

No curso de ACS e de ACE, realizado pelo município de Ribeirinhas (MG), apresentaram-se imagens do mosquito 
Aedes aegypti, o qual utiliza a água parada para colocar seus ovos, dos quais nascem mais mosquitos que podem 
tornar-se novos vetores de algumas doenças. Ele tem como agente um arbovírus do gênero Flavivírus que marca 
essas doenças com sintomas de febre alta, dores pelo corpo, náusea, vômitos e dores de cabeça. Em uma dessas 
doenças, ele transmite a forma urbana, no entanto esta mesma doença tem a vantagem de ser a única arbovirose 
que possui vacina para garantir a proteção do indivíduo.  
 
Fonte: O próprio autor, 2022. 

Analise as alternativas a seguir e marque a única que retrata duas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. 
A) Dengue e esquistossomose.  
B) Dengue e febre amarela.  
C) Febre amarela e doença de Chagas.  
D) Malária e dengue. 
E) Esquistossomose e doença de Chagas.  
 

INSTRUÇÃO: Analise a figura a seguir para responder à questão 02. 
 

 
                                                 Disponível em: https://biologiaresolvida.com.br/questões. Acesso em: 1 maio 2022.  
 
QUESTÃO 02 
A figura retrata o ciclo de uma doença endêmica na região Norte de Minas Gerais.  Assinale a alternativa CORRETA 
sobre o ciclo dessa doença.  
A) A contaminação da água acontece quando o homem elimina suas fezes contaminadas com os ovos do verme 

Schistosoma mansoni. 
B) O homem é um hospedeiro intermediário com alojamento de larvas de miracídio no seu organismo, causando a 

doença esquistossomose.  
C) O caramujo é o hospedeiro definitivo do parasita e ele não precisa da água para completar o ciclo evolutivo da 

doença.  
D) A doença de Chagas está caracterizada quando o caramujo Biomphalaria libera as larvas cercárias contaminando 

a pele do homem.  
E) O homem não tem participação nesta contaminação, pois o veículo de contaminação é sempre a água infectada 

pelas fezes dos caramujos.   
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QUESTÃO 03 
 

No treinamento para ACE no município de Serranópolis (MG), foi aplicada uma prova escrita para testar os 
conhecimentos adquiridos pelos participantes.  A questão mais esperada era sobre as atribuições do ACE no serviço 
de saúde, que segue. 
 
Fonte: O próprio autor, 2022. 
Assinale a alternativa CORRETA, em relação às atribuições dos ACE no serviço municipal de saúde. 
 

A) Identificar os casos confirmados de doenças e agravos à saúde, assim como comunicar o fato ao secretário 
municipal de saúde. 

B) Cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de 
doenças. 

C) Realizar ações de prevenção, controle de doenças e agravos à saúde, exclusivamente em interação com o ACS 
e a equipe de atenção básica. 

D) Registrar informações referentes às atividades não executadas, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária 
e outras normais do município. 

E) Mobilizar a comunidade excepcionalmente em época de campanhas para desenvolver medidas de manejo e 
intervenção ambiental para o controle de vetores. 

 

QUESTÃO 04 
Considerando as atribuições integradas do ACS e do ACE, assinale a alternativa CORRETA.  
A) Planejar, programar e desenvolver atividades de vigilância em saúde, de forma articulada exclusivamente com as 

equipes de saúde de Saúde Bucal. 
B) Identificar e encaminhar para a coordenação de vigilância epidemiológica, situações relacionadas a fatores 

ambientais que interfiram no curso de doenças ou tenham importância epidemiológica. 
C) Realizar campanhas ou mutirões para o combate à transmissão de doenças não infecciosas juntamente com a 

vigilância em saúde do município.  
D) Notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem como surtos, acidentes, violências, situações 

sanitárias e ambientais de importância para o município.  
E) Orientar a comunidade quanto à adoção de medidas simples de manejo ambiental, proteção individual e coletiva 

para a prevenção de doenças infecciosas, zoonoses e agravos causados por animais peçonhentos; 
QUESTÃO 05 

Em relação à PNAB, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) As equipes de Saúde da Família devem possuir obrigatoriedade de carga horária de 60 (sessenta) horas 
semanais. 

B) A coordenação da equipe de Saúde da Família deve ser realizada por qualquer profissional que atua na Atenção 
Básica. 

C) A população adscrita pela equipe de Atenção Básica e de Saúde da Família deve ser entre 2.000 a 3.500 
pessoas.  

D) A territorialização e o mapeamento para identificação de famílias e indivíduos vulneráveis é realizada 
exclusivamente por um profissional da equipe que possui nível de ensino superior. 

E) A cobertura de 100% da população, com número mínimo de 750 pessoas por ACS, é recomendada em áreas de 
grandes dispersões territoriais. 

 

QUESTÃO 06 
Considerando o seu Art. 10, há seis formas de provimento de cargo público previstas no Estatuto do Servidor Público 
de Montes Claros (MG).  
Assinale a alternativa que contém três dessas formas. 
A) Recondução, reaproveitamento e ascensão. 
B) Nomeação, aproveitamento e integração. 
C) Reversão, nomeação e ascensão. 
D) Recondução, integração e nomeação. 
E) Nomeação, promoção e reintegração. 
 
 
 
 
 
 

A Portaria n.º 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 
estabeleceu a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS).   
 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional da Atenção Básica (PNAB). Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 2017. 
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QUESTÃO 07 
Em um cursinho preparatório para o Processo Seletivo para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate 
à Endemia da Prefeitura Municipal de Montes Claros, uma atividade proposta pelo professor gerou uma discussão 
entre os alunos. A atividade versava sobre os Artigos 9.º, 29, 49 e 141, que se relacionam aos “requisitos básicos, 
movimentação de pessoal, vacância e penalidades disciplinares”, do Estatuto do Servidor Público de Montes Claros 
(MG) e continha as afirmativas a seguir. Analise-as e marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(   ) A demissão, a advertência e a suspensão fazem parte das penalidades disciplinares. 
(   ) A vacância do cargo público ocorre em caso de férias, atestado, exoneração e falecimento do servidor público.  
(   ) A readaptação, a remoção e a disposição são formas legítimas de movimentação de pessoal. 
(   ) A cassação do cargo e a destituição da função gratificadora são penalidades de exoneração. 
(   ) A quitação com as obrigações militares e eleitorais é exigida somente no caso de servidor do sexo masculino.  
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, considerando as afirmativas de cima para baixo. 
A) V, V, F, F, V. 
B) F, F, V, V, F. 
C) F, V, V, F, F. 
D) V, F, V, F, F. 
E) V, F, F, F, F. 
 

QUESTÃO 08 
De acordo com o Art. 14 da Lei n.º 3.177/2003, que institui o Código de Ética Profissional do Servidor Público do 
Poder Executivo Municipal de Montes Claros (MG), é dever do servidor público  
A) exercer suas funções com rapidez, procurando prioritariamente resolver somente as situações procrastinatórias. 
B) respeitar a hierarquia, com temor de representar contra qualquer comprometimento indevido e ilegal emanado de 

autoridade superior. 
C) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. 
D) apresentar, na hipótese de falta ao trabalho, em até 24 horas o atestado médico à Divisão de Recursos 

Humanos, com ciência ao superior imediato. 
E) retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade 

a seu cargo. 
 

QUESTÃO 09 
Conforme o Art. 15 da Lei n.º 3.177/2003, que institui o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder 
Executivo Municipal de Montes Claros (MG), é vedado ao servidor público  
A) facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços. 
B) desviar servidor público para atendimento a interesses coletivos. 
C) fazer uso de informações privilegiadas do serviço em benefício do senso coletivo. 
D) alterar ou deturpar o teor de documentos que estejam em sua posse. 
E) apresentar-se ao trabalho com vestimentas inadequadas ao exercício da função. 
 

QUESTÃO 10 
O Art. 12 do Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Municipal de Montes Claros (MG) 
dispõe que a falta injustificada do servidor de seu local de trabalho é motivo de     
A) falta grave de desídia.  
B) remoção ao servidor. 
C) exoneração ao servidor. 
D) destituição do cargo. 
E) falta moderada de desídia.  
 

 
PROVA DE MATEMÁTICA 

 
QUESTÃO 11 

Dado que 
209

1
)(

2 +−

+
=

xx

x
xf , pode-se afirmar que o domínio de f (x) é: 

 
A) Dom = ℜ . 
B) Dom = { 4/ =ℜ∈ xx }. 
C) Dom = { 5/ =ℜ∈ xx }. 
D) Dom = ℜ {4,5}. 
E) Dom = ℜ - {4,5}. 
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QUESTÃO 12 
Considere que                                                                                                    .  . 
 
Então, é CORRETO afirmar que                   é aproximadamente 
A) 2,125. 
B) 2,152. 
C) 2,215. 
D) 2,512. 
E) 2,525.  
QUESTÃO 13 
Uma pesquisa de mercado ouviu 180 pessoas sobre a preferência entre dois produtos, A e B, e concluiu que 

• 108 pessoas gostam do produto A; 
• 60 pessoas gostam do produto B; 
• X pessoas gostam de A e B, ao mesmo tempo; 
• 27 pessoas não gostam do produto A e nem do produto B. 

 
Assim, pode-se concluir que o número de pessoas que gostam do produto A e B é 
A) 15. 
B) 40. 
C) 45. 
D) 48. 
E) 78. 
QUESTÃO 14 
 
 
Considere  
 
 
O par ordenado que torna esse sistema verdadeiro é 
A) (–2, 2). 
B) (2, –2). 

C) 







− 2,
2

1
. 

D) (2, 2). 

E) 







−2,

2

1
. 

 

QUESTÃO 15 
Em uma confecção, 8 costureiras, em 5 horas de trabalho, produzem 20 blusas. Considerando a mesma 
produtividade, quantas blusas 4 costureiras produzem em 960 minutos? 
A) 20.  
B) 24. 
C) 30.  
D) 32. 
E) 36. 
 

QUESTÃO 16 
A quantidade aproximada de metal, em m², gasta para se produzir um reservatório de água totalmente fechado, 
como o do projeto a seguir, é 
A) 184 π m². 
B) 148 π m². 
C) 418 π m². 
D) 481 π m². 
E) 152 π m². 
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QUESTÃO 17 
Sendo Z1 = 1 + 2i e Z2 = 2 + 5i, é CORRETO afirmar que           é 
 

A) i
29

1

29

12
+ .  

B)  i
29

1

29

12
−− . 

C) i
29

1

29

12
− .   

D) i
29

12

29

12
+− . 

E) i
29

12

29

21
− . 

 
 
QUESTÃO 18 

Ao se racionalizar os denominadores da fração 
13

4

−
,  encontra-se a resposta 

A) 
4

3
. 

B) 22 . 

C) 34 . 

D) ( )132 − . 

E) ( )132 + . 

 
QUESTÃO 19 

Ao se estudar o sinal de 652 +−= xxy , pode-se concluir que  
 

A)  
 
 

B)  
 
 

C)  
 
 

D)  
 
 

E)  
 
 

QUESTÃO 20 
Considere a P.A (38, 42. 46 ...). Então, é CORRETO afirmar que a soma de seus dez primeiros termos é 
 

A) 74. 
B) 650. 
C) 560. 
D) 506. 
E) 605. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 01 a seguir, para responder às questões 21 a 25 que a ele se referem.  
 
Texto 01 

Nossa casa, nosso coração  
 
Somos todos cercados por símbolos que influenciam bastante a maneira como vivemos. Que tal partirmos 

para esta observação por um lugar de fácil reconhecimento para você? Sua casa. O lugar onde você dorme, acorda 
e faz suas refeições na maioria dos dias. Consegue perceber como ela evidencia a maneira como você vive? Móveis 
e objetos acomodados de forma a reforçar aquilo que você acredita? 

De certa maneira, antigas habitações eram pensadas assim também. Porém, com um detalhe importante: 
sua construção acontecia de forma que não interagisse somente com o habitante, mas também com a natureza. Um 
desenho planejado em relação aos pontos cardeais, ao vento, ao nascer e pôr do sol, aos rios e florestas. Criado 
para que não agredisse ambos. Nem o homem e nem a natureza. Verdadeiros templos convidativos à elevação da 
consciência humana. Uma técnica que infelizmente já não utilizamos mais. 

Assim, ao longo dos anos, infelizmente deixamos de lado essa sabedoria e passamos a construir casas 
nada adequadas para nós, seres humanos. Edificações incapazes de interagir com a natureza externa e 
principalmente interna. Casas cada vez mais sem sintonia e distantes do que necessitamos, afetando diretamente 
nosso modo de viver. 

Curiosamente, a maioria dos animais não necessita de uma casa como nós seres humanos necessitamos. 
Edificamos nossas casas para nos retirar e garantir nossa intimidade. Algo que nos ajude a reciclar 
harmoniosamente. Feito para voltar, descansar, e assimilar o que se passou no dia. Sem esse momento, seria 
impossível absorver tantas ações diárias. 

Assim como a natureza que amplia e recolhe, expandimos durante o dia saturados com tantas 
informações, para nos aconchegarmos durante a noite em nossos refúgios. E seguir heroicamente em frente [...] 

 
Fonte: AVEZEDO, Clô. Nossa casa, nosso coração. Disponível em: https://vidasimples.co/colunistas/nossa-casa-nosso-coracao/. 

 Acesso em: 12 maio 2022. Adaptado. 
 

QUESTÃO 21 
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que 
A) Na atualidade, se observa que as casas são construídas com a preocupação de serem adequadas às 

necessidades daquele que a habita. 
B) no decorrer do tempo, o homem, na edificação das casas, conservou a sabedoria de proteger tanto a natureza 

como a si mesmo. 
C) assim como o homem, a maioria dos animais necessita de uma casa, lugar para onde voltar, aconchegar-se, 

enfim, descansar das ações diárias. 
D) com o passar do tempo, as casas deixaram de ser um espaço de interação do homem com a natureza e do 

homem consigo mesmo.  
E) independentemente de como elas são construídas, as casas, com certeza, refletem a personalidade do seu 

habitante em perfeita sintonia.  
 

QUESTÃO 22 
Na construção da coesão textual, os termos que a autora usa como referenciação metafórica da palavra “casa(s)” 
são 
A) “ela”, “habitações”. 
B) “refúgio”, “templos”. 
C) “refúgio”, “edificações”. 
D) “refúgio”, “habitações”. 
E) “ela”, “edificações”.  

 

QUESTÃO 23 
Uma das características da oralidade é o apagamento de preposições no uso de verbos que, de acordo com a 
norma, exigem essas preposições. Muitas vezes, essa marca de oralidade é trazida para o texto escrito, como se 
pôde observar na passagem do texto presente na alternativa    
A) “De certa maneira, antigas habitações eram pensadas assim também.” (Linha 5) 
B) “O lugar onde você dorme, acorda e faz suas refeições na maioria dos dias.” (Linhas 2-3)  
C) “Consegue perceber como ela evidencia a maneira como você vive?” (Linha 3) 
D) “Móveis e objetos acomodados de forma a reforçar aquilo que você acredita?” (Linhas 3-4) 
E) “Casas cada vez mais sem sintonia e distantes do que necessitamos [...].” (Linha 12) 
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QUESTÃO 24 
O uso da 1.ª pessoa do plural pela autora confere ao texto um caráter de 
A) subjetividade. 
B) objetividade. 
C) neutralidade. 
D) singularidade. 
E) ambiguidade. 
 

QUESTÃO 25 
Considere o trecho: “De certa maneira, antigas habitações eram pensadas assim também. Porém, com um detalhe 
importante: sua construção acontecia de forma que não interagisse somente com o habitante, mas também com a 
natureza.” (Linhas 5-6) 
Os termos “porém” e “mas também” inserem, no trecho, respectivamente, as ideias de  
A) conclusão e adversidade. 
B) alternância e adversidade. 
C) conclusão e explicação. 
D) explicação e alternância.  
E) adversidade e adição. 
 

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 02 a seguir, para responder às questões 26 a 29 que a ele se referem.  
 
Texto 02 

Os eremitas contemporâneos 
 

Viver no isolamento de tudo e de todos sempre fez parte do imaginário humano. À medida que o progresso 
nos engole e atropela com novas obrigações e compromissos, uma parte de nós começa a idealizar uma vida 
diferente de tudo que nos cerca. 

Imaginamos uma vida em uma cabana, no meio da natureza, vivendo em regime de subsistência, sem os 
luxos e comodidades da vida moderna, mas com tempo, autonomia e paz. Será que isso é possível? 

E se eu contar a você que tem muita gente jogando tudo para o alto e transformando em realidade o que 
sempre nos pareceu uma fantasia? 

Não estou me referindo àqueles que, no auge da pandemia, se mudaram para suas casas no interior ou no 
litoral. Esse movimento migratório, bem documentado durante os anos 2020 e 2021, foi um experimento forçado pelo 
isolamento social que nos foi imposto, e que agora que os escritórios começam a reabrir, e a vida começa a voltar ao 
normal, terá sua prova de fogo. 

Estou falando dos eremitas contemporâneos, que escolheram viver off-the-grid, ou “fora do sistema”, em 
tradução livre. 

São pessoas que, em sua maioria, se cansaram da vida nas grandes cidades, valorizam um estilo de vida 
mais saudável, estão conectadas com a sustentabilidade do planeta, e cultivam um espírito aventureiro e, por que 
não, rebelde (no melhor sentido). [...] 

Adeptos deste estilo de vida relatam que viver fora do sistema nos conecta com nossa insignificância diante 
do planeta. Imersos na natureza, respeitando o ritmo do dia e da noite, expostos aos fenômenos do clima sem a 
(falsa) sensação de proteção que as cidades nos proporcionam, é um exercício de humildade, que nos torna 
conscientes de que quase nada está sob nosso controle. [...] 

Por outro lado, é esse mesmo sentimento de impotência que nos força a ser resilientes: com recursos 
limitados, somos obrigados a ser criativos na resolução de problemas, habilidosos na execução e vigilantes na 
antecipação de riscos. Quem vive fora da rede se sente quase sempre autossuficiente. 
 
Fonte: JÁNER, Andrea. Os eremitas contemporâneos. Disponível em: https://vidasimples.co/colunistas/da-para-ser-autossuficiente-e-viver-fora-

do-sistema/. Acesso em: 12 maio 2022. Adaptado. 
 
 
QUESTÃO 26 
Considere o trecho: “Estou falando dos eremitas contemporâneos, que escolheram viver off-the-grid, ou ‘fora do 
sistema’, em tradução livre.” (Linhas 12-13) 
 

Tendo em vista o sentido que o termo “eremitas” assume no texto, o seu oposto seria 
A) ermitões. 
B) cosmopolitas. 
C) ascetas. 
D) misantropos. 
E) insociáveis. 
 
 
 
 
 
 

1

5

10

15

20



 
9

QUESTÃO 27 
Como o texto 01, o texto 02 aborda, como um dos temas, 
A) a rejeição de alguns ao conforto da vida urbana moderna. 
B) a preferência de muitos por viverem em total isolamento. 
C) a sabedoria trazida pela vida em contato com a natureza. 
D) a resiliência adquirida por quem vive longe do progresso. 
E) a insegurança proveniente de se viver fora do sistema. 
 

QUESTÃO 28 
Considere o trecho: “São pessoas que, em sua maioria, se cansaram da vida nas grandes cidades, valorizam um 
estilo de vida mais saudável, estão conectadas com a sustentabilidade do planeta, e cultivam um espírito aventureiro 
e, por que não, rebelde (no melhor sentido) [...]” 
Pela informação apresentada pela autora nos parênteses, infere-se que o termo “rebelde” foi usado no sentido  
A) positivo. 
B) negativo. 
C) pejorativo 
D) satírico. 
E) depreciativo. 
 

QUESTÃO 29 
Considere o trecho: “À medida que o progresso nos engole e atropela com novas obrigações e compromissos, uma 
parte de nós começa a idealizar uma vida diferente de tudo que nos cerca.” (Linhas 1-3) 
A locução conjuntiva “À medida que” insere no trecho uma ideia de  
A) concessão. 
B) consequência. 
C) comparação. 
D) finalidade.  
E) proporção. 
 

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 03 a seguir, para responder à questão 30 que a ele se refere.  
Texto 03 
 

 
Disponível em: https://sosriosdobrasil.blogspot.com/2013/04/armandinho-natureza-tirinha-de.html. Acesso em: 12 maio 2022. 
 
QUESTÃO 30 
A análise do texto permite inferir que o homem está destruindo a natureza em um processo contínuo e de difícil 
interrupção. Essa ideia é evidenciada pelo uso do(a) 
A) substantivo “natureza”. 
B) “pronome “você”. 
C) verbo “tentem”. 
D) locução verbal “vai cuidar”. 
E) advérbio “sim”. 
 
 
 

 

 


