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Língua Portuguesa 
1) Complete a frase com o verbo escrito de forma correta: 
“ Se quiserdes gozar boa saúde _________________ de vícios.” 
a)  abstende- vos 
b)  abstém- te 
c)  abstenhai- vos  
d)  abstenhas- te 
e)  abstenha-se  
 
2)  Observe os pares de palavras e assinale o que não constitui 
antônimos entre si: 
a)  inerte/ ativo 
b)  proscrito/ expatriado  
c)  inerme/ armado 
d)  acréscimo/ diminuição 
e)  encetar/ concluir 
 
3) Há um verbo defectivo expresso na oração de apenas uma das 
alternativas.  Assinale-a: 
a)  Aceite as minhas desculpas. 
b)  Eles foram banidos do time titular do clube. 
c)  Benza Deus! 
d)  É compreensível que ela tenha rompido o compromisso depois 
do ocorrido. 
e)  “ Fará somente vinte e quatro horas que me deixaram aqui 
derreado?” ( G. Ramos) 
 
4) A mesóclise ocorre na oração da alternativa: 
a)  Eu sempre o admirei. 
b)  Nunca os convidei para a minha casa. 
c)  A família fixar-se-ia longe daqui. 
d)  O céu está a atirar-nos um temporal. 
e)  Eu te quero mesmo assim. 
 
5)  A conjugação do verbo encontra-se incorreta na frase da 
alternativa: 
a)  O policial deteve os bandidos. 
b)  Elas reviram as provas está manhã. 
c)  Quando ela vier à cidade, procurar-te-á. 
d)  Ele reouve prontamente todos os seus pertences. 
e)  E ele que não se precavenha quanto a essas ocorrências. 
 
6) Observe o extrato de texto de Fátima Gondim, “ Reforma 
Tributária” , da revista Tributação em Revista, 1999, e preencha as 
lacunas, observando coesão e coerência. 
 “Nenhuma reforma tributária será __________, ___________ para 
os mesmos de sempre, enquanto cerca de metade da arrecadação 
fiscal _____________ circuito do gasto público social e produtivo 
para consumar a delícia da ciranda financeira global. (...)” 
a)  justa -  tirante -  estiver afastando-se do 
b)  produtiva -  sequer -  ficar no  
c)  distributiva -  se acumula -  ficar confinada ao  
d)  boa -  exceto -  for desviado do 
e)  aceita -  inclusive -  continuar concentrada no  
 
7) Levando-se em consideração os processos de formação de 
palavras, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e assinale a 
alternativa correspondente: 
(1) justaposição                    (   ) inválida 
(2) aglutinação                      (   ) pernalta 
(3) derivação prefixal            (   ) passatempo 
(4) parassíntese                    (   ) esverdear  
A sequência obtida foi: 
a)  (1)- (2)- (3)- (4) 
b)  (4)- (3)- (2)- (1) 
c)  (3)- (2)- (1)- (4) 
d)  (2)- (3)- (4)- (1) 

e)  (3)- (1)- (2)- (4) 
 
8) Temos como exemplo de vício de linguagem: 
a)  anacoluto  
b)  solecismo  
c)  pleonasmo 
d)  expressão expletiva 
e)  braquiologia 
 
9)  Em “ Estudou como se fosse passar de ano.”, há um exemplo 
de : 
a)  braquiologia  
b)  solecismo 
c)  barbarismo 
d)  pleonasmo 
e)  anacoluto 
 
10)  Apenas um dos pares de palavras listados abaixo não 
apresenta correspondência de sentido. Assinale-o: 
a)  antítese/ objeção 
b)  politeísta/ multinacional 
c)  hipocondria/ subtítulo 
d)  hipótese/ diagnose  
e)  hemisfério/ semirreta  
 
Matemática 
11) (30%)2 é igual a: 
a) 900% 
b) 90% 
c) 60% 
d) 9% 
e) 0,9% 
 

12) Dada a PG . 

Os valores de x e y são, respectivamente: 
a) 2 e 72 
b) 6 e 216 
c) 3 e 108 
d) 6 e 36 
e) 2 e 144 
 
13) Observe o gráfico da função desenhado no plano cartesiano 
abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A função representada é definida por: 

a) y =  

b) y =  

c) y = 2x 
d) y =  

e) y = x2 

 
14) Um capital de R$ 3 700,00 foi aplicado a juros compostos, 
durante 5 meses, produzindo um montante de R$ 4 125,50. Qual a 
taxa mensal de juros da aplicação? 

Dado:   1,022 

a) 1,2% 
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b) 1,5% 
c) 2,2% 
d) 2,4% 
e) 2,6% 
 
15) O valor de i2018 é: 
a) 0 
b) –1  
c) 1 
d) i 
e) – i 
 
16) O resto da divisão do polinômio 3x2 + x + 1 pelo binômio x – 1 
é: 
a) – 5  
b) – 1 
c) 1 
d) 2 
e) 5 
 

17) Sejam as matrizes A =  e B = . A matriz 

produto AB é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 
18) Dados os pontos A(2; 3) e B(0; – 2). A equação da reta que 
passa pelos pontos A e B é: 

a) y =  x – 2  

b) y = 5x – 2  
c) y = 5x + 2 

d) y =  x + 2 

e) y = 2x + 5 
 
19) A solução do sistema de equações lineares 
será dada pelo par ordenado: 
a) (–2; –2) 
b) (2; 2) 
c) (–2; –1) 
d) (–1; 2) 
e) (2; –1) 
 
20) Quantos metros cúbicos de terra, aproximadamente, foram 
retirados para a construção de um poço que tem 8 metros de 
diâmetro e 12 metros de profundidade? 
a) 2411 
b) 1200 
c) 943 
d) 603 
e) 301 
 
Conhecimentos Gerais e Locais 
21) De acordo com a tradição literária do Romantismo Indigenista, 
a palavra “PINDORAMA” significa:  
a) lugar inabitado  
b) terra das palmeiras  
c) terra das flores  
d) cachoeira da pedra  
e) lugar da terra roxa  
 
22) Diversos escândalos de corrupção envolvendo o mundo dos 

esportes têm estampados os jornais nos últimos tempos; o ex-
presidente da CBF – Confederação Brasileira de Futebol, José 
Maria Marin chegou a ser condenado pela justiça de Nova York. A 
compra de votos para escolha de cidades sedes de eventos 
esportivos como as Olimpíadas e a Copa do Mundo Fifa de Futebol 
tem sido investigadas e o Brasil está no centro deste escândalo, 
com vários de seus dirigentes desportivos acusados.  
Em relação à sede da próxima Copa do Mundo, a acontecer neste 
ano, ela ocorrerá:  
a) na China  
b) na Rússia  
c) no Japão  
d) nos Estados Unidos  
e) na Austrália  
 
23) O acordo internacional firmado entre países da ONU – 
Organização das Nações Unidas, que visa a redução da emissão 
de gases que causam o efeito estufa e que resultam no 
aquecimento global é conhecido como:  
a) Rio92  
b) Protocolo de Kyoto  
c) Conferência de Estocolmo  
d) Conferência do Clima  
e) Acordo de Pequim  
 
24) Completar com o nome condizente com o enunciado da 
questão. 
 ___________________ foi um dos principais nomes da 
Inconfidência Mineira. Executado e esquartejado, teve os membros 
de seu corpo exibidos em diversos locais, para que a punição 
figurasse como exemplo àqueles que se prostravam contra o 
governo português.  
a) José Bonifácio  
b) Antônio Conselheiro  
c) Tiradentes  
d) Bento Gonçalves  
e) Marechal Floriano Peixoto  
 
25) O gentílico de quem nasce na cidade de Pindorama é:  
a) pindorano  
b) pindoramino  
c) pindoramense  
d) pindorameiro  
e) pindoramata  
 
26) Tendo chegado ao poder em 2016, após o impeachment da ex-
presidente Dilma Rousseff, Michel Temer é filiado ao:  
a) Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
b) Partido da Social Democracia Brasileira  
c) Partido Democrático Trabalhista  
d) Partido Socialismo e Liberdade  
e) Partido Verde  
 
27) Sobre a trágica noticia de fato recente no Rio de Janeiro, 
complete a lacuna: 
Na noite de quinta-feira do dia 18 de janeiro, um carro 
desgovernado invadiu a orla da praia de ____________________, 
no Rio de Janeiro, matando um bebê de oito meses e deixando 
pelo menos dezesseis pessoas feridas.  
a) Copacabana  
b) Ipanema  
c) Niterói  
d) Itatiaia  
e) Barra da Tijuca  
 
28) Nesta legislatura de 2018, ocupa o cargo de Presidente da 
Câmara Municipal de Pindorama:  
a) o Sr. Benedito Garcia  

3x – 2y = 8 
6x + 5y = 7 
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b) o Sr. Wagner Dominici  
c) a Sr.ª Lucimara Batista dos Santos  
d) o Sr. Francisco Antonio Vidal  
e) o Sr. Rogério Rios  
 
29) Dos listados abaixo, o único escritor que não é de 
nacionalidade brasileira é:   
a) José de Alencar  
b) Euclides da Cunha  
c) Machado de Assis  
d) João Ubaldo Ribeiro  
e) José Saramago  
 
30) Assinale a alternativa que identifica o país marcado com um X 
no mapa abaixo:  

 
a) Rússia  
b) Índia  
c) Paquistão  
d) Irã  
e) Egito  
 
Conhecimentos Específicos 
31) Das características abaixo citadas, qual não correspondem ao 

trabalho profissional de atenção primária à saúde?    

a) primeiro contato 

b) longitudinalidade 

c) coordenação de cuidado 

d) parcialidade 

e) equidade  

 

32) Qual das características abaixo NÃO é fundamental, pois, 

necessariamente, não precisa estar presente no modelo de saúde 

familiar e comunitária?   

a)  Atuar somente em populações socioeconomicamente carentes.  

b) Atuar nos três níveis de prevenção: primária, secundária e 

terciária.  

c) Valorizar aspectos biológicos, psicológicos e sociais dos 

usuários.  

d) Trabalhar em equipe e estimular o controle social nos serviços 

de saúde.  

e) Planejar a atenção à saúde levando em conta quem procura e 

quem não procura o serviço de saúde dentre a população 

geográfica ou funcionalmente delimitada. 

 

33) Assinale a alternativa correta: segundo as fontes de informação 

aos respectivos indicadores de saúde.  

a) Sistema de Informações de Agravos de Notificação – SINAN. 

Associado a Incidência de mortalidade X nascidos vivos. 

b) Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM, associado ao 

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos − SINASC. 

Coeficiente de mortalidade infantil. 

c) Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM, associado a 

dados de morbidade infantil do IBGE.  

d) Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM. Índice de 

Swaroop & Uemura. 

e) Sistema de Informação Ambulatorial – SIA. Coeficiente de 

mortalidade geral. 

         

34) Para estabelecer o grau de prioridade de um problema de 

saúde em relação aos demais, em uma determinada coletividade, 

diferentes critérios são usualmente utilizados. Assinale a alternativa 

errada:    

a) a transcendência do problema. 

b) o custo per capita de intervenção no problema. 

c) a necessidade de alta tecnologia para enfrentar o problema. 

d) o interesse que um usuario demonstra ter sobre o problema. 

e) a capacidade técnica e administrativa para enfrentar o problema. 

 

35) Considere as afirmações abaixo sobre saúde e assinale a 

alternativa correta:  

a) A magnitude e a vulnerabilidade não estão entre os critérios 

utilizados para o             estabelecimento de prioridades em saúde 

pública. 

b) A incidência jamais poderá ser maior que a prevalência em uma 

população. 

c) Não é possível uma doença ter uma altíssima letalidade. 

d) O financiamento das ações da atenção básica são estritamente 

do governo municipal. 

e) Uma doença de baixíssima mortalidade não pode ser 

acompanhada pela enfermagem.        

 

36) Ao iniciar seu trabalho em uma cidade de 100.000 habitantes, 

com população totalmente urbana, um enfermeiro foi indicado por 

seus colegas para participar do Conselho Municipal de Saúde 

(CMS) como um dos seus 40 membros. Quantos representantes do 

segmento dos usuários serão encontrados por esse enfermeiro no 

CMS? Assinale a alternativa correta:   

a) Nenhum  

b) 1 

c) 20 

d) 50  

e) 100 

 

37) Para implantar a estratégia de saúde da família para uma 

população de 100.000 habitantes o município deveria contar com 

quantas equipes de saúde da família, segundo o Ministério da 

Saúde?  

a) 5  

b) 10 

c) 30  

d) 100  

e) 150 

 

38) Quanto à coordenação da Atenção Primária à Saúde na rede 

de Sistemas de Serviços de Saúde, assinale a alternativa correta: 
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a) é muito burocrática, e atrapalha o paciente na busca do 

tratamento com especialistas. 

b) inclui a disponibilidade de informações a respeito de problemas e 

serviços anteriores. 

c) não é considerada efetiva a transferência de informações na 

equipe de saúde da família. 

d) é fundamental a disponibilidade de automóveis para o 

deslocamento da equipe de saúde. 

e) não tem importância no contexto da rede de Sistemas de 

Serviços de Saúde. 

 

39) Em relação à obesidade, assinale a alternativa correta:   

a) a atividade física regular não ajuda na manutenção do peso 

ideal. 

b) a criança e o adolescente obesos tendem a ser adultos obesos. 

c) A obesidade não aumenta o risco para hipertensão arterial 

sistêmica. 

d) Não é fator de risco para diabetes melito tipo 2,  

e) Não é fator de risco para doença coronariana, osteoartrite e 

anormalidades lipídicas. 

 

40) Assinale a alternativa correta. Uma paciente se apresenta em 

segunda gestação em quatro anos, tendo realizado três doses de 

vacina an-titetânica anteriormente, para prevenção de tétano 

neonatal, a conduta deve ser:  

a) não aplicar nenhuma vacina. 

b) vacina contra DPT até completar esquema vacinal básico.  

c) vacina contra DT em duas doses no segundo trimestre, com 

intervalo de quatro semanas, e terceira dose após o parto.  

d) vacina contra DT em duas doses no segundo tri-mestre, com 

intervalo de oito semanas, e terceira dose após o parto.  

e) dose única de vacina de reforço dTpa após a 20ª semana. 

 


