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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única 
resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite 
providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de 
Identificação e o Cartão Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com seus dados. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 20, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 
 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto 
implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Gabarito por erro de 
preenchimento por parte do candidato.  
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, 
dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou 
eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito 
ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do 
candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita/objetiva 
para conferir com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os 
fiscais de sala, conferir os Gabaritos, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de 
Identificação, os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente 
Caderno de Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Processo 
Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e a prova escrita/objetiva estarão disponíveis, no dia 05 de novembro de 2017, 
após as 14h00min, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no dia 06 a 08 de novembro de 2017. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Acerca do uso correto das letras maiúsculas 
e minúsculas assinale a alternativa incorreta: 
 
a) A região com a maior biodiversidade do mundo é 

a Floresta Amazônica. 
b) São sérios os problemas do Sistema Único de 

Saúde. 
c) O doutor João não está atendendo neste 

momento. 
d) Costumam Viajar na Primavera. 
e) Trata-se da maior empresa petrolífera do Brasil. 
 
02) São antônimos de EXATO exceto: 
 
a) Incorreto 
b) Inverídico 
c) Certo  
d) Aleatório 
e) Dúbio 
 
03) Os substantivos são classificados em: 
comum, próprio, simples, composto, concreto, 
abstrato, primitivo, derivado e coletivo. 
O substantivo ________________ é formado por 
mais de uma palavra, por exemplo, guarda-
chuva, guarda-roupa. 
 
a) Composto  
b) Concreto 
c) Abstrato 
d) Simples 
e) Coletivo 
 
04) Acerca do uso de mal e mau analise as 
alternativas e assinale a resposta incorreta: 
 
a) A garota falou mau do professor. 
b) O aluno foi mal na apresentação. 
c) Você fez uma brincadeira de mau gosto. 
d) A comida estava mal temperada. 
e) Comprei um computador, mas ele está com mau 

funcionamento. 
 

Matemática 
 
05) O Ginásio de Esportes do Município de São 
Miguel da Boa Vista (SC) tem capacidade para 
500 pessoas. Sabendo que em um evento ele 
encontrava-se com 30% de sua capacidade, 
quantas pessoas estavam no evento? 
 
a) 100 
b) 125 
c) 75 
d) 90 
e) 150 
 
 
 

06) Um Agente Comunitário de Saúde percorreu 
na primeira semana de trabalho 08km, na 
segunda semana 12km, na terceira semana 
16km e na quarta semana 20km. No total 
percorreu quantos metros? 
 
a) 56m 
b) 5600m 
c) 56000m 
d) 5,6m 
e) 65000m 
 
07) Alfredo foi até a agropecuária e comprou 10 
mudas de determinada árvore frutífera pelo 
valor de R$ 4,25 cada uma, comprou ainda um 
saco de adubo para o solo no valor de R$ 5,50 e 
uma tela para cobrir as árvores no valor de R$ 
39,00. Sabendo que ele pagou as compras com 
uma nota de R$ 100,00, quanto ele recebeu de 
troco? 
 
a) R$ 13,00 
b) R$ 27,00 
c) R$ 31,00 
d) R$ 18,00 
e) R$ 51,25 
 

Conhecimentos Gerais 
 
08) Que dia teve início o horário de verão no 
Brasil em 2017?  
 
a) 15 de outubro. 
b) 21 de outubro. 
c) 20 de outubro. 
d) 18 de outubro. 
e) 17 de outubro. 
 
09) O Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina (TRE-SC) está realizando o cadastro 
biométrico dos eleitores em todo o Estado. Os 
maiores de _________ não estão obrigados ao 
cadastramento biométrico obrigatório. A 
alternativa que contempla corretamente o trecho 
acima é: 
 
a) 60 anos 
b) 55 anos 
c) 65 anos 
d) 70 anos 
e) 50 anos 
 
10) No dia 09 de janeiro de 2018 o Município de 
São Miguel da Boa Vista (SC) completará: 
 
a) 25 anos 
b) 26 anos 
c) 27 anos 
d) 28 anos 
e) 29 anos 
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Conteúdos Específicos 
 
11) A meningite é uma inflamação das 
meninges, que são as membranas que 
envolvem o cérebro. Existem diversos tipos de 
meningite, e para cada um deles há causa e 
sintomas específicos. Os casos de meningite 
são provocados por:  
 

I. Fungos 
II. Bactérias 

III. Vírus 
IV. Larvas 
 
a) Somente I está correta. 
b) Somente III está correta. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente IV está incorreta. 
e) Todas estão corretas. 
 
12) A dengue é uma doença febril aguda 
causada por um vírus, sendo um dos principais 
problemas de saúde pública no mundo. É uma 
doença potencialmente grave, porque pode 
evoluir para a dengue hemorrágica 
caracterizada por: 
 
a) sangramento e queda de pressão arterial. 
b) perda do paladar e apetite. 
c) moleza e dor no corpo. 
d) muitas dores nos ossos e articulações. 
e) vômito e aumento da pressão arterial. 
 
13) Na maioria dos casos a hipertensão é 
herdada dos pais. Em uma minoria, a 
hipertensão pode ser causada por uma doença 
relacionada, como distúrbios da tireóide ou em 
glândulas endocrinológicas, como a 
suprarrenal. Entretanto, há vários outros fatores 
que influenciam os níveis de pressão arterial, 
entre eles, exceto: 
 
a) Consumo de bebidas alcoólicas 
b) Obesidade 
c) Idade 
d) Consumo moderado de sal 
e) Sedentarismo 
 
14) A infecção da Aids se dá pelo HIV, vírus que 
ataca as células do sistema imunológico, 
destruindo os glóbulos brancos. A falta desses 
linfócitos diminui a capacidade do organismo de 
se defender de doenças oportunistas, causadas 
por microrganismos que normalmente não são 
capazes de desencadear males em pessoas com 
sistema imune normal. O HIV pode ser 
transmitido por:  
 
 
 
 
 

I. Sangue 
II. Esperma 

III. Secreção vaginal 
IV. Leite materno 
V. Transfusão de sangue contaminado 

 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I está correta. 
c) Somente IV está incorreta. 
d) Somente IV e V estão incorretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
15) De acordo com a Lei n.º 11.350/2006, art. 3o, 
o Agente Comunitário de Saúde tem como 
atribuição o exercício de atividades 
_______________, mediante ações domiciliares 
ou comunitárias, individuais ou coletivas, 
desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor 
municipal, distrital, estadual ou federal. 
 
a) de prevenção de doença 
b) preventivas e curativas na saúde 
c) de prevenção de doenças e promoção da saúde 
d) de promoção de saúde 
e) de conscientização em saúde 
 
16) A Estratégia Saúde da Família (ESF) é 
composta por equipe multiprofissional, dentre 
eles o agente comunitário de saúde (ACS). O 
número de ACS deve ser suficiente para cobrir 
100% da população cadastrada, com um 
__________________ e de 12 ACS por equipe de 
Saúde da Família, não ultrapassando o limite 
máximo recomendado de pessoas por equipe. 
 
a) máximo de 750 pessoas por agente 
b) máximo de 500 pessoas por agente 
c) mínimo de 350 pessoas por agente  
d) máximo de 350 pessoas por agente  
e) mínimo de 175 pessoas por agente  
 
17) (Informática) São dois dispositivos típicos 
de entrada, porque permitem que você insira 
dados/informações no computador. O primeiro, 
auxilia na digitação e sua combinação de teclas 
podem facilitar em jogos e outros aplicativos. Já 
o segundo, é representado por um cursor na 
tela do computador para você 'clicar' em lugares 
específicos. 
 
Respectivamente temos:  
 
a) Monitor - CPU 
b) Teclado - Mouse 
c) CPU - Monitor 
d) Monitor - Mouse 
e) Mouse - CPU 
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18) (Informática) No Microsoft Word (2013) ao 
selecionar o texto e utilizar as teclas de atalho 
Ctrl+X iremos: 
 
a) Recortar 
b) Copiar 
c) Salvar 
d) Colar 
e) Fechar  
 
19) (Informática) No Microsoft Word (2013) 
utilizamos as teclas de atalho Ctrl+P para: 
 
a) Colocar em negrito 
b) Sublinhar 
c) Selecionar o texto 
d) Excluir 
e) Imprimir 
 
20) (Informática) No Microsoft Word (2013) ao 
utilizar as teclas de atalho Ctrl+Home: 
 
a) Fechamos a página. 
b) Vamos para o início da página. 
c) Vamos para o final da página. 
d) Vamos a uma página específica. 
e) Enumeramos as páginas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


