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 Tipo  

 
 

Organizadora: 

 
 

 

TEMPO DE PROVA 

 

• A prova objetiva terá duração máxima de 
3h, incluído o tempo para preenchimento do 
Cartão Resposta.  
 

• O candidato somente poderá́ retirar-se do 
local de prova após 30 minutos de seu início 
e poderá́ levar o caderno de provas. 

 

• Os 3 (três) últimos candidatos somente 
poderão retirar-se da sala de prova 
simultaneamente e devem fazê-lo após o 
encerramento da ata de sala. 

 

 

• Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos 
diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para 
todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e 
alternativas. 
 

• Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha 
no Cartão Resposta, em campo especifico, o número 
correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova. 

 

• Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material 
transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta 
ou rótulo. 

 

• Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo 
para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém ____ 
questões. 

 

• Não serão consideradas reclamações posteriores ao 
término da prova. 

 

• Assine o Cartão Resposta. 
 

• Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro 
alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais 
apenas uma é a resposta correta. 

 

• Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de 
Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o 
qual será o único documento válido para a correção das 
provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma. 

 

• A marcação da alternativa julgada como correta deve ser 
feita conforme orientado no Cartão Resposta. 

 

• Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal 
de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das 
provas. 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

• Folhear o Caderno de Prova antes da 
autorização do fiscal. 
 

• Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova, 
sob qualquer forma ou alegação. 
 

• Qualquer tipo de consulta sejam por meio 
de recursos didáticos, elétricos ou 
eletrônicos. 

 

• Sair da sala durante a realização da sua 
provas sem o acompanhamento do fiscal 
de corredor. 

 

• Uso do banheiro após entregar seu Cartão 
Resposta. 

 

• A permanência de candidatos no local de 
realização das provas após o término e a 
entrega do Cartão Resposta. 

NÃO É PERMITIDO 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
A         Política         Nacional         de         Vigilância         em         Saúde         (PNVS),         foi
instituída         no         Brasil,         por         meio         da         Resolução         n.         588/2018
do         Conselho         Nacional         de         Saúde         sendo         caracterizada
pela         definição         das         responsabilidades,         princípios,
diretrizes         e         estratégias         dessa         vigilância         (MINISTÉRIO         DA
SAÚDE,         2023).         A         PNVS         é         um         documento         norteador         do
planejamento         das         ações         de:

(A) Vigilância         em         saúde         na         esfera         Municipal         de         gestão
do         SUS.

(B) Vigilância         em         saúde         na         esfera         Estadual         de         gestão         do
SUS.

(C) Vigilância         em         saúde         nas         três         esferas         de         gestão         do
SUS.

(D) Vigilância         em         saúde         na         esfera         Federal         de         gestão         do
SUS.

Questão 02
A         bactéria         mais         comumente         encontrada         nas         culturas         de
urina,         responsável         pela         maioria         das         infecções         urinárias,
principalmente         em         mulheres         é         a         Escherichia         coli.         O
tratamento         das         doenças         causadas         por         este
microrganismo         inclui         a         antibioticoterapia.         Dentre         as
melhores         opções         de         tratamento         empírico         (sem
orientação         do         antibiograma),         identifique         o         medicamento
que         pode         ser         indicado         para         o         tratamento         de         um         quadro
de         cistite         não         complicada.

Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Sulfametoxazol+trimetoprima.

(B) Ceftriaxona.

(C) Azitromicina.

(D) Cefuroxima.

Questão 03
A         evolução         de         um         quadro         de         gripe         pode         variar         e         tende         a
ser         mais         grave         em         grupos         vulneráveis         (MINISTÉRIO         DA
SAÚDE,         2023).         Dentre         as         alternativas         abaixo,         assinale
aquela         que         traz         exemplos         de         pacientes         que         se
enquadram         no         grupo         de         vulnerabilidade         que         apresentam
condições         e         fatores         de         risco         para         complicações         da         gripe.

(A) Homens         e         gestantes.

(B) Homens,         adolescentes         e         hipertensos.

(C) Idosos,         gestantes         e         nefropatas.

(D) Idosos,         mulheres         e         hepatopatas.

Questão 04
A         imunização         de         crianças         e         de         adolescentes         é         uma
estratégia         de         saúde         extremamente         importante         na
prevenção         de         doenças.         O         PNI,         reconhecido         nacional         e
internacionalmente,         fortalece         essa         estratégia         ao         seguir,
de         forma         eficiente,         os         princípios         básicos         de
universalidade         e         equidade         do         Sistema         Único         de         Saúde

(SUS).         Os         calendários         de         vacinação         para         essa         faixa
etária         devem         ser         consultados         constantemente,         uma         vez
que         novas         vacinas         são         incorporadas         com         certa
frequência,         podendo         ocorrer         alterações         nas
recomendações         para         a         utilização         de         vacinas         que         já
fazem         parte         da         rotina.         De         acordo         com         esse         calendário,         a
Vacina         Oral         Poliomielite         (VOP),         em         relação         à         idade         e         ao
número         de         doses,         deve         ser         administrada:

Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) 1°         reforço:15         meses         e         2°         reforço:         4         anos         de         idade.

(B) Dose         única         aos         2         meses.

(C) 1ª         dose:         2         meses,         2ª         dose:         4         meses         e         3ª         dose:         6
meses.

(D) Dose         única         aos         4         anos.

Questão 05
A         vacinação         da         pessoa         idosa         deve         ser         realizada
conforme         o         calendário         vacinal         do         Ministério         da         Saúde,
que         prediz,         as         vacinações         que         devem         ser         realizadas
para         prevenção         de         doenças         imunopreveníveis.         Assinale
a         alternativa         CORRETA         que         se         refere         à         exemplos         de
vacinas         que         estão         previstas         no         Calendário         Nacional         de
Vacinação         para         os         idosos.

(A) Sarampo,         Caxumba         e         Rubéola         (SCR),         Papilomavírus
Humano         (HPV).

(B) Hepatite         B,         Difteria         e         Tétano         (dT),         Febre         Amarela.

(C) Difteria         e         Tétano         (dT),         Meningocócica         ACWY.

(D) Papilomavírus         Humano         (HPV),         Hepatite         B,
Meningocócica         ACWY.

Questão 06
De         acordo         com,         Mosquera,         Lourenço         e         Cardoso         (2022,
p.         1),                  "a         nutrição         adequada         no         início         da         vida         pode         afetar
o         desenvolvimento         e         a         sobrevivência         infantil,         por         isso         a
adesão         às         práticas         de         aleitamento         materno         e         o         seu
monitoramento         regular         tornam-se         essenciais".

Na         APS         os         profissionais         de         saúde         devem         ser
capacitados         para         atuar         na         promoção         da         prática         do
aleitamento         materno         e         alimentação         complementar
saudável         em         crianças         até         dois         anos,         e         também         melhorar
o         hábito         alimentar         das         famílias.         Neste         contexto,         o
Ministério         da         Saúde,         visando         a         promoção         da         alimentação
saudável,         apresenta         medidas         de         regulação         e         de         controle
de         alimentos,         como         por         exemplo,         a         Lei         nº         11.265/06,         que
regulamenta         a         comercialização         de         alimentos         para
lactentes         e         crianças         de         primeira         infância         e         também         a         de
produtos         de         puericultura         correlatos         e         a         Norma         Brasileira
de         Comercialização         de         Alimentos         para         Lactentes         e
Crianças         de         Primeira         Infância,         Bicos,         Chupetas         e
Mamadeiras         (NBCAL).         Qual         é         o         objetivo         da         NBCAL:

(A) Divulgar         ações         do         Governo         Federal,         relacionadas         à
propaganda         sobre         aleitamento         materno         exclusivo.
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(B) Assegurar         o         uso         apropriado         desses         produtos         de
forma         que         não         haja         interferência         na         prática         do
aleitamento         materno,         configurando-se         como
importante         instrumento         para         o         controle         da
publicidade         indiscriminada         dos         alimentos         e         produtos
de         puericultura         que         concorrem         com         a         amamentação.

(C) Assegurar         o         uso         apropriado         desses         produtos         de
forma         que         não         haja         interferência         na         prática         do
aleitamento         materno,         além         de         assegurar         o         direito         à
livre         propaganda         desses         produtos         de         forma         que         haja
interferência         na         prática         do         aleitamento         materno.

(D) Assegurar         o         direito         das         empresas         divulgarem         seus
produtos         de         forma         livre         e         globalizada.

Questão 07
A         gripe         é         uma         infecção         aguda         do         sistema         respiratório,
provocado         pelo         vírus         da         Influenza,         com         grande         potencial
de         transmissão         e         que,         geralmente,         apresenta         evolução
autolimitada,         podendo,         entretanto,         apresentar-se         de
forma         grave         (MINISTÉRIO         DA         SAÚDE,         2023).         Em
relação         à         sua         sintomatologia,         de         forma         geral,         identifique
qual         é         o         sintoma         de         maior         importância         clínica         em
crianças,         considerando-se         um         quadro         clínico         sem
complicações.

(A) Dor         muscular.

(B) Cefaleia.

(C) Febre.

(D) Prostração.

Questão 08
O         SINAN                  é         um         instrumento         relevante         para         auxiliar         o
planejamento         da         saúde,         definir         prioridades         de
intervenção,         além         de         permitir         que         seja         avaliado         o
impacto         das         intervenções.         Ele         é         um         sistema         de
informação         alimentado,         principalmente,         pela         notificação         e
investigação         de         casos         de         doenças         e         agravos         que
constam         da         lista         nacional         de:

Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Doenças         crônicas.

(B) Doenças         graves.

(C) Doenças         de         notificação         compulsória.

(D) Doenças         transmissíveis.

Questão 09
O         SUS         apresenta         princípios         e         diretrizes,         e         participação
da         comunidade         é         uma         delas.         Identifique         a         Lei         que         dispõe
a         participação         da         comunidade         sobre         a         gestão         do
Sistema         Único         de         Saúde         (SUS).

Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Lei         nº         8.080/1990.

(B) Lei         nº         2.488/2011.

(C) Lei         nº         11.350/2006.

(D) Lei         nº         8.142/1990.

Questão 10
O         diagnóstico         da         infecção         pelo         HIV         é         feito         a         partir         da
coleta         de         sangue         ou         por         fluido         oral.         No         Brasil,         estes
testes         são         realizados         gratuitamente         pelo         Sistema         Único
de         Saúde         (SUS),         nas         unidades         da         rede         pública         e         nos
Centros         de         Testagem         e         Aconselhamento         (MINISTÉRIO
DA         SAÚDE,         2023).         O         teste         rápido         anti-HIV         detecta         os
anticorpos         contra         o         HIV         em         cerca         de:

(A) 30         minutos.

(B) 24         horas.

(C) 12         horas.

(D) 5         minutos.

Questão 11
Atualmente,         existem         diversas         políticas         públicas         de         saúde
que         abrangem         a         mulher.         Identifique         qual         é         a                  política
pública         de         saúde         que         tem         o         objetivo         de         promover         a
melhoria         das         condições         de         vida         e         da         saúde         das
mulheres,         contribuir         para         a         redução         da         morbidade         e         da
mortalidade         feminina,         principalmente         por         causas
evitáveis,         e         ampliar,         qualificar         e         humanizar         a         atenção
integral         à         saúde         da         mulher         no         SUS.

Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Política         de         Humanização         do         Parto         e         do         Nascimento.

(B) Política         Nacional         de         Atenção         Integral         à         Saúde         da
Mulher.

(C) Programa         de         Saúde         Materno-Infantil.

(D) Programa         de         Atenção         à         Saúde         da         Mulher.

Questão 12
Os         Agentes         Comunitários         de         Saúde         que         auxiliam         na
atenção         à         saúde         nas         UBS,         podem         atuar         em         atividades
nas         quais         eles         devem         utilizar         Equipamentos         de         Proteção
Individual         (EPIs).                  É         considerada         uma         atividade,         onde         o
uso         de         EPI         é         dispensável         para         tais         profissionais:

Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Visitas         domiciliares.

(B) Aferição         de         temperatura.

(C) Aferição         de         glicemia.

(D) Aferição         de         pressão         arterial.

Questão 13
A         humanização         do         parto         abrange         dois         fatores         essenciais,
a         compreensão         de         que         é         obrigação         dos         serviços         de
saúde         atender         a         gestante,         seus         familiares         e         o         bebê         com
dignidade         e         implementar         rotinas         hospitalares         que
quebrem         o         modelo         tradicional.         Assim,         assinale         a
alternativa         CORRETA         sobre         a         humanização         do         parto.

(A) O         parto         humanizado         está         associado         a         não         utilização
de         técnicas         invasivas         e         analgesia.

(B) O         parto         humanizado         está         associado         à         utilização         de
técnicas,         como         a         amniotomia         que         acelera         o         trabalho
de         parto.
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(C) Um         elemento         de         humanização         do         parto         é         o         ambiente
aconchegante         que         permita         que         a         mulher         e         sua
família         compartilhem         o         momento         do         nascimento.

(D) A         ocitocina         auxilia         no         processo         de         trabalho         de         parto         e
deve         ser         administrada         em         todas         as         parturientes.

Questão 14
Participar         do         desenvolvimento         das         atividades         de
planejamento         e         avaliação,         em         equipe,         das         ações         de
saúde         no         âmbito         de         adscrição         da         respectiva         UBS         é         uma
das         competências         que         um         Agente         Comunitário         de         Saúde
(ACS)         deve         desenvolver         para         cumprir         com         suas         funções,
dentre         as         quais         podemos         citar,         EXCETO.

(A) Analisar         os         riscos         sociais         e         ambientais         à         saúde         por
microáreas         de         territorialização.

(B) Priorizar         os         problemas         de         saúde         de         cada         microárea,
segundo         critérios         estabelecidos         pela         Secretaria
Municipal         de         Saúde.

(C) Realizar         o         mapeamento         institucional,         social         e
demográfico         de         cada         área         de         adscrição.

(D) Realizar         o         cadastramento         de         famílias         por         área         de
adscrição         às         UBS.

Questão 15
A         "Carta         dos         Direitos         dos         Usuários         da         Saúde"         traz
informações         sobre         os         direitos         dos         usuários         do         SUS         na
hora         de         procurar         atendimento         de         saúde.         Porém,
conceder         privilégios,         como         por         exemplo,         atendimento
preferencial         à         um         paciente         em         uma         UBS         sem         que         este
não         faça         parte         dos         grupos         que         tem         necessidades
diferenciadas         de         atendimento         e         atenção         à         saúde         por         lei         e
não         apresente         nenhuma         condição         de
urgência/emergência         em         saúde         que         justifique         o         privilégio
no         atendimento,         é         uma         conduta         que         fere         diretamente
qual         dos         princípios         do         SUS?

Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Equidade.

(B) Universalidade.

(C) Integralidade.

(D) Imparcialidade.

Questão 16
Considerando         a         Lei         nº         8.142/1990,         que         dispõe         sobre         a
participação         da         comunidade         na         gestão         do         Sistema         Único
de         Saúde         (SUS)         e         sobre         as         transferências
intergovernamentais         de         recursos         financeiros         na         área         da
saúde         e         dá         outras         providências,         o         financiamento         do         SUS
e         o         uso         dos         recursos         está         sob         fiscalização         dos
Conselhos         de         Saúde         do         nível         correspondente         (Municipal,
Estadual         e         Nacional)         e         dos         Órgãos         de         Fiscalização         e
Controle,         como         os         Tribunais         de         Contas         de         cada         esfera
administrativa.         Na         Esfera         Federal,         o         Ministério         da         Saúde
administra         os         recursos,         através         do:

(A) FIS.

(B) FNS.

(C) FES.

(D) FMS.

Questão 17
Após         o         parto,         a         mulher         pode         passar         por         grande         estresse
fisiológico         e         psicológico         e                  algumas         ações         e         cuidados
específicos         da         equipe         de         Saúde         da         Família         podem
ajudar         a         mulher         a         cuidar         de         si         mesma         e         de         seu         filho
nesse         período         que         é         denominado:

Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Quarentena.

(B) Isolamento.

(C) Puerpério.

(D) Pós-gestação.

Questão 18
Os         níveis         de         atenção         e         assistência         à         saúde         no         Brasil         são
estabelecidos         pela         Portaria         4.279         de         30         de         dezembro         de
2010,         que         estabelece         as         diretrizes         para         a         organização         da
Rede         de         Atenção         à         Saúde         no         âmbito         do         Sistema         Único
de         Saúde         (SUS).         A         atenção         especializada         é         dividida         em
dois         elementos         (atenção         secundária         e         terciária),         que         são,
respectivamente,         média         e         alta         complexidade.         A         média
complexidade         é         composta         por         serviços         especializados
encontrados         em:

Fonte:https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/

2022/marco/atencao-primaria-e-atencao-especializada

-conheca-os-niveis-de-assistencia-do-maior-sistema-

publico-de-saude-do-mundo#:~:text=Os%20n%C3%A

Dveis%20de%20aten%C3%A7%C3%A3o%20e,prim%

C3%A1ria%2C%20aten%C3%A7%C3%A3o%20secun

d%C3%A1ria%20e%20terci%C3%A1ria.

(A) Clínicas         especializadas         e         UPAs.

(B) UBSs         e         hospitais.

(C) Hospitais         e         clínicas         especializadas.

(D) Hospitais         e         ambulatórios.

Questão 19
A         Política         Nacional         de         Humanização         (PNH)         deve         se         fazer
presente         e         estar         inserida         em         todas         as         políticas         e
programas         do         SUS         (MINISTÉRIO         DA         SAÚDE,         2023).         Tal
política         também         pode         ser         denominada         como:

(A) e-SUS         APS.

(B) HumanizaSUS.

(C) Assistência         à         Humanização.

(D) Assistência         ao         Parto         Normal.

Questão 20
Os         Agentes         Comunitários         de         Saúde         (ACS)         são         os         atores
que         desempenham         o         papel         no         acolhimento         dos         usuários,
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o         que         permite         a         criação         de         vínculos         mais         facilmente         junto
à         sua         equipe         de         saúde.         Neste         contexto,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         identifica         o         programa         que
insere         ACS         na         ABS.

(A) Programa         Academia         da         Saúde         (PAS).

(B) Estratégia         Saúde         da         Família         (ESF).

(C) Programa         Saúde         na         Hora         (PSH).

(D) Programa         Agentes         Comunitários         de         Saúde         (PACS).

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 21 a 30.

Por         que         alguns         vegetais         correm         risco         de         extinção

Muitos         dos         alimentos         são         objeto         da         invenção,
imaginação         e         sabedoria         de         centenas         de         gerações         de
agricultores         e         cozinheiros.

Isto         é:         nossos         ancestrais         melhoraram,         adaptaram         e
tornaram         comestíveis         alguns         frutos         da         terra         ao         longo         de
milhares         de         anos.         Mas,         em         nossos         tempos,         essa         rica
diversidade         está         se         perdendo         rapidamente.

Saladino         viajou         para         vários         cantos         do         planeta         para
conhecer         comunidades         que         cultivam         e         preparam
alimentos         tão         únicos         e         ameaçados         quanto         seus         estilos
de         vida.         O         jornalista         alerta         para         "a         imensidão         do         que
estamos         perdendo"         e         afirma         que         o         nosso         atual         sistema
de         produção         alimentar         altamente         intensivo         "contribui
para         a         destruição         do         planeta".

Dan         Saladino         conversou         com         a         BBC         News         Mundo.         Na
entrevista,         ele         defendeu         que         os         alimentos         ameaçados
compõem         um         verdadeiro         tesouro,         alertou         para         os         riscos
de         um         mundo         cada         vez         mais         uniforme         e         deu         sugestões
do         que         fazer         para         combater         a         perda         da         diversidade.

O         primeiro         programa         que         fiz         me         levou         para         a         Sicília.         Fui
lá         esperando         contar         a         colheita         de         cítricos         em         tom         de
festa.         Minha         família         vem         da         Sicília         e         eu         sabia         que         as
frutas         cítricas         impactavam         a         cultura,         a         paisagem         e         a
identidade         da         ilha         por         milhares         de         anos.

Mas,         ao         conversar         com         produtores         das         típicas         laranjas
da         Sicília,         eles         me         disseram         que         colhiam         sua         última
safra,         porque         com         a         demanda         por         variedades
importadas,         os         pequenos         agricultores         não         podiam         mais
continuar.

Uma         imagem         comovente         é         aquela         contada         por         Cary
Fowler,         o         cientista         que         teve         a         ideia         de         criar         o         banco         de
sementes         diversificado         de         Svalbard,         no         Ártico         da
Noruega.         Ele         disse         que         muitos         visitantes         do         banco         de
sementes         saem         chorando         e         dizendo         que         "as         sementes
são         resultado         do         trabalho         de         meus         ancestrais         e         também
de         seus         ancestrais".

Quaisquer         que         sejam         os         ingredientes         que         você         use,
gostaria         de         convidá-lo         a         parar         por         um         momento         e         pensar
que         há         uma         história         por         trás         desse         ingrediente,         uma
história         de         milhares         e         milhares         de         anos         de         agricultores
que         adaptaram         o         cultivo         para         que         ele         chegasse         ao         seu
prato.         Conhecer         essa         história         é         importante.

Também         os         convidaria         a         comprar         outra         variedade         deste
ingrediente,         com         visual         e         sabor         diferentes,         em         uma
próxima         oportunidade.         E         convido         todos         também         a
estabelecer         contato         com         quem         produz         seus         alimentos.

Um         agricultor         chinês         de         setenta         anos         cultiva         uma
variedade         ameaçada         de         arroz         vermelho.         Quando
perguntei         como         ele         conseguia         vender         o         produto,         ele
pegou         o         celular         e         me         mostrou         como         se         comunicava         com
os         consumidores         em         Pequim         por         meio         do         Wechat,         que         é
como         o         WhatsApp         na         China.         Com         a         tecnologia         moderna,
é         possível         conectar-se         com         as         pessoas         que         cultivam
nossos         alimentos         e         incentivá-las         a         fornecer         mais
diversidade         no         futuro.

https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd1065ryqn9o.         Adaptado.

Questão 21
Ao         conversar         com         produtores         das         típicas         laranjas         da
Sicília,         eles         me         disseram         que         colhiam         sua         última         safra.

Assinale         a         opção         que         contenha         apenas         preposição.

(A) ao         -         com         -         das.

(B) das         -         sua         -         com.

(C) me         -         que         -         sua.

(D) das         -         da         -         me.

Questão 22
As         sementes         são         'resultado'         do         trabalho         de         meus
ancestrais         e         também         de         seus         ancestrais.

Sintaticamente,         o         vocábulo         em         destaque         é:

(A) Predicativo         do         objeto.

(B) Núcleo         do         predicado         verbal.

(C) Predicativo         do         sujeito.

(D) Complemento         nominal.

Questão 23
Na         entrevista,         ele         defendeu         os         alimentos         ameaçados
como         um         verdadeiro         tesouro.

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         à         nova         pontuação.

(A) Ele         defendeu,         na         entrevista         os         alimentos         ameaçados
como         um         verdadeiro         tesouro.

(B) Ele         defendeu,         na         entrevista,         os         alimentos         ameaçados
como         um         verdadeiro         tesouro.

(C) Ele         defendeu         na         entrevista         os         alimentos         ameaçados,
como         um         verdadeiro         tesouro.

(D) Ele         defendeu         na         entrevista,         os         alimentos         ameaçados
como         um         verdadeiro         tesouro.

Questão 24
O         primeiro         programa         que         fiz         me         levou         para         a         Sicília.         Fui
lá         esperando         contar         a         colheita         de         cítricos         em         tom         de
festa.

Na         frase,         em         relação         à         acentuação         gráfica,         há:
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(A) Dois         vocábulos         acentuados         por         serem
proparoxítonos.

(B) Um         vocábulo         acentuado         por         ser         paroxítono         e         um         por
ser         proparoxítono.

(C) Um         monossílabo         átono         acentuado         por         terminar         em
'a'.

(D) Um         vocábulo         oxítono         acentuado         por         terminar         em         'a'.

Questão 25
Laranjas         do         entorno         do         vulcão         Etna,         na         Itália;         cacau
criollo         da         Venezuela;         arroz         vermelho         da         China         e         milho
das         montanhas         de         Oaxaca,         no         México.

Esses         e         outros         alimentos         ameaçados         de         extinção         são
muito         mais         do         que         uma         fonte         de         sobrevivência,         de
acordo         Dan         Saladino.

Assinale         a         opção         CORRETA         de         acordo         com         o         texto
base.

(A) Cary         Fowler,         cientista         norueguês,         criou         o         banco         de
sementes         de         Svalbard         para         proteger         e         padronizar         as
sementes         de         grãos,         tornando-as         iguais         para         serem
cultivadas         pelo         mundo         todo.

(B) O         jornalista         da         BBC         News         Mundo,         Dom         Saladino,
convida-nos         a         entrar         em         contato         com         os         plantadores
de         produtos         diversificados         para         adquirir         tais
mercadorias,         principalmente         chineses,         via         whatsapp.

(C) Uma         paisagem         interessante         de         ser         vista         são         as
plantações         de         laranjas         adaptadas         ao         mercado         de
importação,         uma         sobrevivência         dos         plantadores         da
região         da         Sicília.

(D) A         alimentação         de         hoje,         dos         grãos         às         frutas,         têm,
cada         vez         mais,         perdido         a         variedade         em         produtos
para         uma         produção         mais         homogênea         e         massificada
de         forma         rápida         e         em         escala         mundial.

Questão 26
Minha         família         vem         da         Sicília         e         eu         sabia         que         as         frutas
cítricas         impactavam         a         cultura.

Conjugando         os         verbos         da         frase         no         pretérito         mais         que
perfeito         do         indicativo,         tem-se:

(A) Minha         família         viera         da         Sicília         e         eu         soubera         que         as
frutas         cítricas         impactaram         a         cultura.

(B) Minha         família         viria         da         Sicília         e         eu         saberia         que         as
frutas         cítricas         impactariam         a         cultura.

(C) Minha         família         vinha         da         Sicília         e         eu         sabia         que         as
frutas         cítricas         impactavam         a         cultura.

(D) Minha         família         veio         da         Sicília         e         eu         soubera         que         as
frutas         cítricas         impactariam         a         cultura.

Questão 27
O         cientista         que         teve         a         ideia         de         criar         o         banco         de
sementes         diversificado         de         Svalbard,         'no         Ártico         da
Noruega'.

Morfologicamente,         a         expressão         em         destaque         é         uma
locução:

(A) Verbal.

(B) Pronominal.

(C) Adverbial.

(D) Prepositiva.

Questão 28
O         jornalista         afirma         que         o         nosso         atual         sistema         de
produção         alimentar         altamente         intensivo         contribui         para         a
destruição         do         planeta.

Assinale         a         expressão         formada         por         um         adjetivo         e         um
substantivo,         nesta         ordem:

(A) Altamente         intensivo.

(B) Atual         sistema.

(C) Destruição         do         planeta.

(D) Produção         alimentar.

Questão 29
Saladino         viajou         por         vários         cantos         do         planeta         para
'conhecer'         comunidades.

O         verbo         em         destaque         encontra-se         conjugado         no:

(A) Infinitivo.

(B) Particípio         regular.

(C) Gerúndio.

(D) Particípio         irregular.

Questão 30
Ele         disse         que         'muitos         visitantes         do         banco         de         sementes
saem'.

Na         oração         destacada,         o         sujeito         é:

(A) Visitantes         do         banco         de         sementes.

(B) Muitos         visitantes.

(C) Visitantes         do         banco.

(D) Muitos         visitantes         do         banco         de         sementes.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
A         guerra         na         Ucrânia         contribuiu         de         forma         significativa         para
o         aumento         do         número         de         pessoas         que         deixam         seus
países         em         busca         de         abrigo         em         outras         regiões         do
planeta,         fugindo         de         guerras         ou         de         crises         econômicas
severas.         As         pessoas         que         se         encontram         nessas
condições         são         chamadas         de:

(A) Refugiados.

(B) Exilados.

(C) Deportados.

(D) Retirantes.

Questão 32
Entre         os         direitos         dos         servidores         públicos         sujeitos         ao
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regime         jurídico         único,         além         de         outros         estabelecidos         em
Lei,         podemos         citar         o         direito         a:

(A) Remuneração         do         trabalho         noturno         compatível         com         a
do         diurno.

(B) Remuneração         do         trabalho         noturno         inferior         em         vinte
por         cento         à         do         diurno.

(C) Remuneração         do         trabalho         noturno         superior         em         vinte
por         cento         à         do         diurno.

(D) Remuneração         do         trabalho         noturno         superior         em
quinze         por         cento         à         do         diurno.

Questão 33
A         Lei         Orgânica         de         São         José         do         Cedro/SC         determina
como         sendo         Poderes         do         Município,         independentes         e
harmônicos         entre         si:

(A) O         Executivo         e         o         Judiciário.

(B) O         Legislativo         e         o         Executivo.

(C) O         Legislativo,         o         Executivo         e         o         Judiciário.

(D) O         Judiciário         e         o         Legislativo.

Questão 34
O         estado         de         Santa         Catarina         tem         um         relevo         com         planaltos
e         serras         onde         predominam         as                  temperaturas         amenas
durante         a         maior         parte         do         ano.         Na         serra         catarinense
encontram-se         duas         cidades         que         constam         entre         as         mais
frias         do         Brasil,         que         são:

(A) Chapecó         e         Urupema.

(B) Joinville         e         Blumenau.

(C) São         Joaquim         e         Urupema.

(D) São         Joaquim         e         Brusque.

Questão 35
Qual         foi         o         nome         dado         à         localidade         que         deu         origem         à
colonização         de         São         José         do         Cedro?

(A) Barracão         do         Cedro.

(B) Barracão.

(C) São         José.

(D) Cedro.
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