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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

 

 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais  
Matemática 
Informática 

10 
10 
5 
5 

Total de questões  30 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• 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. 

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

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

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.  

Marque aqui as suas respostas:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1)   De acordo com as funções da linguagem ( emotiva, 
expressiva, referencial, metalinguística, poética e 
apelativa), leia o trecho abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA, para a linguagem correspondente. 
 

Pequena tragédia brasileira 
A Bem-Amada queria devorar o coração do Poeta. 

- Não - disse ele -, só terás um pedacinho... 
Porque noventa por cento pertence aos Editores. 

(Mário Quintana) 

 
a) Função da linguagem metalinguística. 
b) Função da linguagem conativa. 
c) Função da linguagem referencial. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) A partir da estrutura de Palavras, podemos formar 
palavras. Observe os vocábulos abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA para qual processo de formação 
de palavras pertencem. 
I) Abajur, networking, pizza, delete. 
II) Planalto, aguardente, embora, pernalta. 
III) Fim de semana, girassol, passatempo, couve-flor. 
a) estrangeirismo, justaposição e aglutinação. 
b) derivação, onomatopeia e aglutinação. 
c) estrangeirismo, aglutinação e justaposição. 
d) nenhuma das alternativas. 
 
3)  Assinale a alternativa CORRETA para a sintaxe: 
frase, oração e período.  
I) Com Licença! 
II) Eles estavam brincando. 
III) Julia brincou com seu brinquedo o dia todo. 
IV) A mulher desviou o rosto e piscou os olhos várias 
vezes. 
a) Frase, oração, período simples e período composto. 
b) Oração, frase, período composto e período simples. 
c) Período simples ,período composto, frase e oração. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
4) Leia a frase abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA, referente ao sujeito e predicado. 
              Rio de Janeiro é uma cidade de contrastes. 
a) Sujeito: é uma cidade 
    Predicado: de contrastes. 
b) Sujeito: Rio de Janeiro. 
    Predicado: é uma cidade de contrastes. 
c) Sujeito: é uma cidade de contrastes. 
    Predicado: Rio de Janeiro. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale a alternativa CORRETA, referente a 
regência nominal e verbal. 
I) Com mãos suaves, ela agradava o menino que caíra. 
II)Todos lembravam a gentileza com que nos recebera. 
a) I-Regência nominal e II-Regência verbal. 
b) I- I-Regência verbal e II-Regência nominal. 
c) I-Regência verbal e II-Regência verbal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Analise as frases abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA referente a coesão e coerência. 
a) Fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma 
alimentação mais saudável, apesar de eu não estar 
doente. 

 b) Foram eles os convocados. 
 c) Todos os alunos, que demonstraram baixo   
  desempenho, deverão receber acompanhamento. 
 d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Assinale a alternativa CORRETA, referente a 
sintaxe: frase, oração, período. 
I) Fogo! (Frase) 
II) Chove muito no inverno. (Oração). 
III) As flores são lindas. (Período simples) 
IV) Fui à escola e busquei meu filho. (Período 
composto). 
a) Somente I,II,III e IV, estão corretas. 
b) Somente I,II e IV, estão corretas. 
c) Somente II,III e IV, estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8)  Assinale a alternativa CORRETA referente aos 
termos integrantes da oração: objeto direto, indireto, 
complemento nominal. 
I) George gosta de assistir filmes. 
II) Dany vende roupas.  
III) Marta tem orgulho do filho. 
a) I-Complemento nominal, II-objetivo direto e III-objeto 
indireto. 
b) I-Objeto indireto, II- objeto direto e III-complemento 
nominal. 
c) I-Objeto direto, II-complemento nominal e III-objeto 
indireto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Assinale a alternativa CORRETA, referente as 
conjunções coordenativas abaixo. 
I) Fui à escola, mas não realizei as atividades. 
II) Cheguei em casa e dormi. 
a) I-conjunção coordenativa aditiva, II-conjunção 
coordenativa explicativa. 
b) I-conjunção coordenativa adversativa, II-conjunção 
coordenativa aditiva. 
c) I- conjunção coordenativa alternativa, II-conjunção 
coordenativa explicativa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Assinale a alternativa CORRETA, referente as 
conjunções subordinativas adverbiais abaixo. 
I) A viagem aconteceu como o planejado. 
II) Eu não desistirei desse plano mesmo que todos me 
abandonem. 
III) Não irei ao trabalho hoje, a não ser que haja algo 
muito urgente. 
a) I-concessiva, II-conformativa, III-causais 
b) I-causais, II- Finais, III-concessiva. 
c) I-conformativas, II-concessiva, III-condicionais. 
d) nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS  

11) No II Encontro Estadual de Pré-Certificação do 
Programa Município Verde Azul  de 2017,o município 
de Santa Rosa de Viterbo – SP  alcançou  a 
classificação de: 
a) 32º lugar no estado. 
b) 31º lugar no estado. 
c) 21º lugar no estado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) O município de Santa  Rosa de Viterbo – SP 
recebeu anteriormente outros nomes, são eles: 
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a)  Ibiquara ,Santa Rosa, Icaturama. 
b) Mogiana ,Santa Rosa, Icaturama.  
c) Ibiquara ,São Simão , Icaturama. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) No município de  Santa Rosa de Viterbo-SP as 
terras da antiga Usina Amália abrigam um polo 
industrial com três grandes empresas, marque a 
alternativa CORRETA identificando essas empresas: 
a) Usina Ibirá – Fabricação de Açúcar e Álcool; Artivinco –
Produção de papel e Fabricação de caixas de papelão 
ondulado; Tite&Lile - Industria Química – Produção de 
Ácido Cítrico e Citrato de Sódio. 
b) Chiaperini Industrial – Fabricante de compressores de 
ar e ferramentas pneumáticas que tanto atendem ao 
mercado interno, quanto também são destinadas à 
exportação; NIG – Indústria gráfica e fabricante de 
brinquedos educativos; Minasçucar – Empacotamento e 
distribuição de açúcar, e envasamento de álcool. 
c) Usina Ibirá – Fabricação de Açúcar e Álcool; Artivinco –
Produção de papel e Fabricação de caixas de papelão 
ondulado; NIG – Indústria gráfica e fabricante de 
brinquedos educativos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Complete as lacunas sobre a temática a seguir: No 
dia   23 de novembro de 2017, o presidente da 
república Michel Temer e o Ministro da Educação, 
Mendonça Filho, lançaram a 
______________________________em cerimônia 
realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. Na 
mesma ocasião, o presidente Michel Temer assinou 
o Decreto 9.204, de 23 de novembro de 2017 que 
institui o___________________________________ .. A 
publicação constou no Diário Oficial da União do dia 
24/11/17.  

Disponível < https://undime.org.br/noticia/24-11-2017-10-38-undime-
participa-do-lancamento-da-politica-de-inovacao-educacao-conectada>0 

Acesso em 25/11/17. 
a) Política de Tecnologia e Educação Conectada; 
Programa de Tecnologia Educação Conectada. 
b) Política de Inovação e Educação Conectada;  Programa 
de Inovação Educação Conectada. 
c) Política de Inovação e Educação Tecnológica; 
Programa de Inovação Educação tecnológica. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Lei institui campanha Dezembro Vermelho. De 
acordo com a lei, sancionada pelo presidente Michel 
Temer, a campanha terá foco na prevenção, 
assistência, proteção e promoção dos direitos 
humanos das  pessoas. 
Disponível< http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/lei-institui-

campanha-dezembro-vermelho-de-prevencao>Acesso 25/11/17. 
De acordo com a notícia  acima esta lei refere-se a: 
a) Prevenção contra a violência da mulher. 
b) Prevenção  contra as drogas. 
c) Prevenção ao HIV/Aids. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
16) A hidrografia brasileira ocupa um lugar de 
destaque entre os elementos naturais sendo 
proveniente da quantidade e variedade hídrica 
presente no país. Sobre algumas características da 
hidrografia brasileira assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os regimes dos rios brasileiros são de predominância 
do tipo pluvial, isso quer dizer que os períodos de cheias e 

vazantes são determinados pela ocorrência de chuvas e 
secas, influência direta do clima na hidrografia.  
b)  Pequena parte dos rios corre sobre planaltos e 
depressões, esses são os tipos de relevo que mais se 
destacam no Brasil, favorecendo a instalação de usinas 
hidrelétricas. 
c) Superioridade de rios que deságuam no mar, nascem 
no centro do país e percorrem em direção ao oceano, 
chamado de drenagem do tipo exorréica.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) O Brasil possui uma grande variedade de climas, 
devido ao seu território extenso , à diversidade de 
formas de relevo, à altitude e dinâmica das correntes e 
massas de ar. Assinale a alternativa CORRETA sobre 
as  características  do clima tropical no Brasil: 
a) As regiões que possuem  esse clima  apresentam 
grande variação de temperatura entre verão e inverno, não 
possuem uma estação seca e as chuvas são bem 
distribuídas durante o ano. É um clima característico das 
áreas geográficas a sul do Trópico de Capricórnio e a 
norte do Trópico de Câncer, com temperaturas médias 
anuais nunca superiores a 20ºC. A temperatura mínima do 
mês mais frio nunca é menor que 0ºC. 
b) Apresenta médias de temperaturas mais baixas, ficando 
entre 15º e 22º C. Este clima é predominante nas partes 
altas do Planalto Atlântico do Sudeste, estendendo-se pelo 
centro de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e pelas 
regiões serranas do Rio de Janeiro e Espírito Santo. As 
chuvas se concentram no verão, sendo o índice de 
pluviosidade influenciado pela proximidade do oceano. 
c)Presente na maior parte do território brasileiro, este tipo 
de clima caracteriza-se pelas temperaturas altas. As 
temperaturas médias de 18 °C ou superiores são 
registradas em todos os meses do ano. O clima  apresenta 
uma clara distinção entre a temporada seca (inverno) e a 
chuvosa (verão). O índice pluviométrico é mais elevado 
nas áreas litorâneas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18)Analise as afirmativas abaixo acerca dos pontos 
culminantes com  as maiores altitudes encontradas no 
estado de São Paulo: 
I) Pico da Pedra da Mina, na Serra da Mantiqueira - 
divisa de São Paulo e Minas Gerais - 2.798,4 m. 
II) Pico Três Estados, na Serra da Mantiqueira - divisa 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais - 2.665,0 
m. 
III) Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira - divisa de 
São Paulo e Minas Gerais - 2.420,7 m 
IV) Pico Itaguaré, na Serra da Mantiqueira - divisa de 
São Paulo e Rio de Janeiro - 2.308,0 m. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, II, III. 
b) Apenas I, III, IV. 
c) I, II, III, IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Quem nasce no estado de São  Paulo recebe o 
gentílico de: 
a) Paulistano ou bandeirante. 
b) Paulista ou bandeirante. 
c) Paulistense  ou bandeirante. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20)Assinale a alternativa CORRETA   relativa a 
algumas mudanças monetárias do Brasil: 

https://goo.gl/qr5wxC
https://www.tecmundo.com.br/internet/124558-governo-federal-quer-levar-internet-alta-velocidade-escolas-publicas.htm%20Acesso%20em%2025/11/17
https://www.tecmundo.com.br/internet/124558-governo-federal-quer-levar-internet-alta-velocidade-escolas-publicas.htm%20Acesso%20em%2025/11/17
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/lei-institui-campanha-dezembro-vermelho-de-prevencao
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/lei-institui-campanha-dezembro-vermelho-de-prevencao
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a)1986 :Instituição do cruzado novo.  
b)1990 :Instituição do cruzeiro real. Implantado o Plano 
Real  
c)1994: Instituição do real como unidade monetária. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

 
MAMETMÁTICA 

21) Somando o salário de Afonso e sua esposa 

equivale à um montante de R$ 3.769.20. Sabendo que 

que Afonso recebe 15% à mais que sua esposa. Qual é 

o salário que a esposa de Afonso recebe? 

a) R$ 1.697,13 reais. 

b) R$ 1.753,12 reais. 

c) R$ 2.016,08 reais. 

d) Nenhuma das alternativas.  

 
22) Um ônibus contendo 92 passageiros a bordo, vai 
de uma cidade para outra. No caminho o ônibus para 
04 vezes antes de chegar ao seu ponto final. Na 
primeira parada descem 08 passageiros e embarca 01. 
Na segunda parada descem 12 passageiros. Na 
terceira parada descem 03 passageiros e embarcam 05 
passageiros. Na quarta parada descem 15 passageiros 
e embarcam 20 passageiros. Quantos passageiros 
haverá a bordo quando o ônibus chegar ao seu ponto 
final? 
a) 80 passageiros. 
b) 86 passageiros. 
c) 88 passageiros. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

23) Determine √𝟗𝟎𝟐𝟓: 
a) 75 
b) 85 
c) 95 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24)  Observe a figura e responda:  

      

      

 
Cada uma dessas partes representa que fração 
retângulo? 

a) 
1

10
 

b) 
1 

12
 

c) 
1

14
 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Uma confeitaria produz 200 confeitos a cada cinco 
horas. Sabendo que ela fica aberta durante 15 horas, 
quantos confeitos ela produz durante um dia? 

a) 500 confeitos.   

b) 600 confeitos. 

c) 700 confeitos. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

INFORMÁTICA 

26)  Considerando sistemas operacionais como 
Microsoft Windows e GNU Linux, qual tipo de pacote, 
faz a comunicação entre o sistema operacional e o 
hardware. 

a) Drivers 
b) Bios do Sistema 
c) Gerenciamento do computador 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Qual item do computador podemos configurar a 
ordem dos dispositivos de inicialização do sistema 
operacional.  
a) Controladora IRQ 
b) BIOS 
c) Flash System  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Quais são as duas formas mais conhecidas para 
voltar a CMOS para configuração de fabrica, em casos 
que a CMOS não pode ser acessada? Como por 
exemplo: Protegida por senha. 
a) Localizar o Jumper na placa mãe ou retirar a bateria da 
CMOS. 
b) Via sistema operacional ou software como CCleaner  
c) Via boot CD de ferramentas e via pendrive de boot 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29)  Quais das opções a seguir é referente à técnica de 
proteção de dados, neste caso o usuário deve 
fornecer uma senha inicial no boot, deixando os dados 
inutilizáveis sem esta senha, impossibilitando o boot 
mesmo em outra maquina.  
a) Senha CMOS. 
b) Senha do usuário Windows. 
c) Encriptação do sistema de arquivos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30)  Qual a unidade de medida para determinar a 
velocidade de um disco rígido. 
a) Ghz. 
b) Mhz.  
c) RPM. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


