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CARGO: 
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INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 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 Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, 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 Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta 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 Cartão Resposta, 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 
Cartão Resposta 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 Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão 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 Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 23 de setembro 
de 2019, 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 24 de setembro de 2019. 
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Língua Portuguesa 
 
 [...] 

Uma vez o cristão ouviu dentro em sua alma 
o soluço de Iracema: seus olhos buscaram em 
torno e não a viram. 

A filha de Araquém estava além, entre as 
verdes moitas de ubaia, sentada na relva. O pranto 
desfiava de seu belo semblante; e as gotas que 
rolavam a uma e uma caiam sobre o regaço, onde 
já palpitava e crescia o filho do amor. Assim caem 
as folhas da árvore viçosa antes que amadureça o 
fruto. 

—O que espreme as lágrimas do coração de 
Iracema? 

—Chora o cajueiro quando fica tronco seco 
e triste. Iracema perdeu sua felicidade, depois que 
te separaste dela. 

—Não estou eu junto de ti? 
—Teu corpo está aqui; mas tua alma voa à 

terra de teus pais e busca a virgem branca, que te 
espera. 

Martim doeu-se. Os grandes olhos negros 
que a indiana pousara nele o tinham ferido no 
íntimo. 

—O guerreiro branco é teu esposo; ele te 
pertence. 

Sorriu em sua tristeza a formosa tabajara: 
—Quanto tempo há que retiraste de Iracema 

teu espírito? Dantes, teu passo te guiava para as 
frescas serras e alegres tabuleiros: teu pé gostava 
de pisar a terra da felicidade, e seguir o rasto da 
esposa. Agora só buscas as praias ardentes, 
porque o mar que lá murmura vem dos campos em 
que nasceste; e o morro das areias, porque do alto 
se avista a igara que passa. 

—É a ânsia de combater o tupinambá que 
volve o passo do guerreiro para as bordas do mar, 
respondeu o cristão. 

Iracema continuou: 
—Teu lábio secou para a esposa; assim a 

cana, quando ardem os grandes sóis, perde o mel, 
e as folhas murchas não podem mais cantar 
quando passa a brisa. Agora só falas ao vento da 
praia para que ele leve tua voz à cabana de teus 
pais. 

—A voz do guerreiro branco chama seus 
irmãos para defender a cabana de Iracema e a terra 
de seu filho, quando o inimigo vier. 

A esposa meneou a cabeça: 
—Quando tu passas no tabuleiro, teus olhos 

fogem do fruto do jenipapo e buscam a flor do 
espinheiro; a fruta é saborosa, mas tem a cor dos 
tabajaras; a flor tem a alvura das faces da virgem 
branca. Se cantam as aves, teu ouvido não gosta já 
de escutar o canto mavioso da graúna, mas tua 
alma se abre para o grito do japim, porque ele tem 
as penas douradas como os cabelos daquela que tu 
amas! 

—A tristeza escurece a vista de Iracema, e 
amarga seu lábio. Mas a alegria há de voltar à alma 
da esposa, como volta à árvore a verde rama. 

—Quando teu filho deixar o seio de Iracema, 
ela morrerá, como o abati depois que deu seu fruto. 
Então o guerreiro branco não terá mais quem o 
prenda na terra estrangeira. 

—Tua voz queima, filha de Araquém, como 
o sopro que vem dos sertões do Icó, no tempo dos 
grandes calores. Queres tu abandonar teu esposo ? 

—Não veem teus olhos lá o formoso 
jacarandá, que vai subindo às nuvens? A seus pés 
ainda está a seca raiz da murta frondosa, que todos 
os invernos se cobria de rama e bagos vermelhos, 
para abraçar o tronco irmão. Se ela não morresse, 
o jacarandá não teria sol para crescer tão alto. 
Iracema é a folha escura que faz sombra em tua 
alma; deve cair, para que a alegria alumie teu seio. 

O cristão cingiu o talhe da formosa índia e a 
estreitou ao peito. Seu lábio pousou ao lábio da 
esposa um beijo, mas áspero e morno. 

Disponível em: 
www.educadores.diaadia.pr.gov.br Acesso: 

22/08/2019 
 

O fragmento acima, parte da obra Iracema, de 
José de Alencar, servirá como base para 
responder as questões de 01 a 06: 
 
01) Use V para verdadeiro e F para falso de 
acordo com as informações do texto lido: 
 
(___) O pranto de Iracema é comparado à queda 
das folhas de uma árvore antes que o fruto 
amadureça. 
(___) Em algumas falas de Iracema é possível 
traduzir um sentimento de amor exacerbado. 
(___) No último parágrafo é possível inferir que 
o cristão tem um comportamento protervo em 
relação à amada. 
(___) O emprego da primeira pessoa gramatical 
fica em evidência em algumas das falas de 
Iracema. 
 
Respeitando a ordem em que as sentenças 
aparecem temos: 
 
a) F – F – F - V 
b) V – V – F - F 
c) V – F – V - F 
d) V – V – F - V 
e) F – V – V - F 
 
02) Sobre o texto: 
 
1. O texto inicia com o descontentamento de 

Iracema em relação a sua vida amorosa. 
2. O guerreiro branco demonstra incerteza 

quantos aos seus sentimentos, o que fica em 
evidência no último parágrafo.  

3. O foco narrativo é em primeira pessoa, pois o 
narrador conhece os sentimentos mais 
íntimos dos personagens. 

4. O emprego da hipérbole, quando Iracema fala 
de sua morte, procura mostrar a ideia de uma 
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vida primitiva, porém em comunhão com a 
natureza. 

 
a) Apenas as sentenças 1 e 3 estão corretas. 
b) Apenas as sentenças 1 e 2 estão corretas. 
c) Apenas as sentenças 2 e 3 estão corretas. 
d) Apenas as sentenças 3 e 4 estão corretas. 
e) Apenas as sentenças 1, 2 e 4 estão corretas. 
 
03) “...não gosta já de escutar o canto mavioso 
da graúna,” O vocábulo em destaque tem como 
sinônimo: 
 
a) torpe 
b) afinado 
c) disforme 
d) rumoroso 
e) cordial 
 
04) “Teu corpo está aqui; mas tua alma voa à 
terra...” A conjunção destacada confere ao 
trecho valor de: 
 
a) adição 
b) conclusão 
c) alternância 
d) explicação 
e) adversidade 
 
05) “...mas tua alma voa à terra de teus pais e 
busca a virgem branca, que te espera.” 
Considerando as regras do uso do acento 
indicador de crase, assinale a assertiva que faz 
uso incorreto do acento: 
 
a) Não me refiro àquela casa da esquerda, mas à 

da direita. 
b) Viajou em visita à terra dos antepassados. 
c) Maria terminou a tarefa às pressas para poder 

passear. 
d) Ele tem amor à Deus. 
e) Às 14h haverá encontro da rede. 
 
06) “...para as frescas serras e alegres 
tabuleiros:” A palavra SERRAR e CERRAR são 
palavras homófonas. Preencha as lacunas 
corretamente utilizando as palavras adequadas 
ao contexto: 
 
1. A .................................. não deixava o 

motorista visualizar a estrada. 
2. ............................. os olhos por causa da luz. 
3. Meu pai estava ............................ lenha para a 

lareira. 
4. As árvores do quintal foram ........................... 
 
Temos, respectivamente: 
 
a) serração – serrei – serrando - cerradas 
b) cerração – serrei – cerrando - serradas 
c) cerração – cerrei – serrando - serradas 
d) serração – serrei – cerrando - serradas 

e) serração – cerrei – serrando - cerradas 
 
07) Na frase: “Minha amiga, com quem sempre 
podia contar, foi estudar em outra escola.” o 
pronome quem é classificado como: 
 
a) interrogativo 
b) indefinido 
c) relativo 
d) atemporal 
e) temporal 
 
08) Dadas as frases: 
 
1. As saias são caras. 
2. As saias custam caro. 
 
Marque a alternativa que apresenta a 
informação correta sobre os termos 
sublinhados: 
 
a) Na sentença 1 o termo sublinhado é um adjetivo 

e em 2 um substantivo. 
b) Na sentença 1 o termo sublinhado é um advérbio 

e em 2 um substantivo. 
c) Na sentença 1 o termo sublinhado é um advérbio 

e em 2 um adjetivo. 
d) Na sentença 1 o termo sublinhado é um adjetivo 

e em 2 um advérbio. 
e) Na sentença 1 o termo sublinhado é um 

substantivo e em 2 um advérbio. 
 
09) O emprego da vírgula está incorreto em: 
 
a) É melhor partir, pois minha mãe logo voltará. 
b) Às vezes acho melhor, ficar em silêncio. 
c) As meninas sempre, sempre contam a mesma 

história. 
d) Elas preferem pão e nós, salada. 
e) Ainda não pensei na proposta, respondi 

rispidamente, mas amanhã lhe darei resposta. 
 
10) Em todas as frases abaixo o sujeito é 
indeterminado, exceto em uma. Marque-a: 
 
a) Ainda não vieram consertar a pia. 
b) Nunca houve problemas de infiltração na casa 

antes? 
c) Ligaram para mim do trabalho. 
d) Vive-se bem na minha cidade. 
e) Nunca se esteve tão feliz nesta escola. 
 

Matemática 
 

11) Paulo escondendo 
�
�
 da sua idade diz ter 30 

anos. Qual a idade de Paulo? 
 
a) 35 
b) 40 
c) 50 
d) 90 
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e) 85 
 
12) A solução em � da equação dada por �� −
� = � é igual a: 
 
a) 4 
b) -3 
c) -1 
d) 9 
e) 6 
 
13) Qual valor de � na equação exponencial 
���� = 	
: 
 
a) 9 
b) 7 
c) 16 
d) 10 
e) 2 
 
14) Qual o valor de �

� + �
 + �� ? 
 
a) 7 
b) 9 
c) 12 
d) 90 
e) 105 
 
15) O valor de �√
�� + 
�� − √���  é igual a: 
 
a) 5 
b) 34 
c) 11 
d) 74 
e) 19 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16) O início da primavera 2019 acontecerá no 
dia: 
 
a) 23 de setembro 
b) 26 de setembro 
c) 21 de outubro 
d) 22 de outubro 
e) 23 de outubro 
 
17) É o nome dado à forma de organização 
econômica e social vivenciada na Europa 
Centro-Ocidental durante o período histórico 
conhecido como Idade Média:  
 
a) Comunismo  
b) Mercantilismo 
c) Capitalismo  
d) Feudalismo  
e) Socialismo 
 
18) Real é a atual moeda do Brasil, implantada 
no governo do presidente: 
 

a) João Goulart  
b) Itamar Franco 
c) Deodoro da Fonseca 
d) Floriano Peixoto  
e) Juscelino Kubitschek 
 
19) O sistema Aquífero Guarani é um corpo 
hídrico subterrâneo e transfronteiriço que 
abrange parte dos territórios, exceto: 
 
a) da Argentina 
b) do Brasil 
c) do Chile  
d) do Paraguai 
e) do Uruguai 
 
20) A independência do Brasil aconteceu em 7 
de setembro de 1822, quando, supostamente, D. 
Pedro proclamou o grito da independência às 
margens do Rio Ipiranga, na atual cidade: 
 
a) de Belo Horizonte 
b) de Pernambuco  
c) de São Paulo 
d) do Rio de Janeiro 
e) de Salvador 
 
21) Em 11 de setembro, terroristas da Al-Qaeda, 
comandada por Osama Bin Laden, lançaram 
dois aviões contra os dois prédios do World 
Trade Center, as Torres Gêmeas, em Manhattan, 
no coração de Nova York. Em que ano 
aconteceu o ataque contra as Torres Gêmeas: 
 
a) 2001 
b) 2002 
c) 2003 
d) 2004 
e) 2005 
 
22) O Brasil é um país organizado em forma de 
República Federativa e está localizado: 
 
a) na Ásia  
b) na América do Sul 
c) na Europa  
d) na África 
e) na América do Norte 
 
23) Qual goleiro brasileiro que mais fez gols: 
 
a) Júlio Cesar 
b) Taffarel 
c) Marcelo Grohe  
d) Rogério Ceni  
e) Danilo Fernandes  
 
24) Quem é o atual presidente da Confederação 
Brasileira de Futebol – CBF: 
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a) Rogério Caboclo  
b) Marco Polo Del Nero  
c) Antônio Carlos Nunes Lima 
d) Ricardo Terra Teixeira 
e) José Maria Marin 
 
25) A energia eólica é obtida: 
 
a) pela força da água dos rios. 
b) pela energia do sol. 
c) pela força dos ventos. 
d) pelo calor do interior da terra. 
e) de matérias orgânicas. 
 

Conteúdos Específicos 
 
26) Como é o nome do vaso sanguíneo que sai 
do ventrículo esquerdo cardíaco? 
 
a) Veia cava  
b) Artéria ilíaca 
c) Artéria aorta 
d) Artéria pulmonar 
e) Veia pulmonar 
 
27) São cuidados de enfermagem na assistência 
do paciente com dreno de tórax, exceto: 
 
a) Observar periodicamente o funcionamento do 

sistema de drenagem. 
b) Ordenhar periodicamente o dreno, evitando sua 

obstrução. 
c) Realizar anotações sobre o volume e aspecto 

dos líquidos drenados no sistema. 
d) Realizar curativo na inserção do dreno. 
e) Erguer os frascos de drenagem a nível do tórax. 

 
28) Com quantos dias de vida é o tempo ideal 
para coleta do teste de triagem neonatal em 
Santa Catarina? 
 
a) 4° ao 7° dia de vida do recém nascido. 
b) 2° ao 6° dia de vida do recém nascido. 
c) 5° ao 7° dia de vida do recém nascido. 
d) 3° ao 10° dia de vida do recém nascido. 
e) 3° ao 5° dia de vida do recém nascido. 

 
29) Qual é o órgão colegiado e deliberativo 
composto por usuários do Sistema Único de 
Saúde, profissionais de saúde, representante 
dos prestadores de serviço e governamentais 
que atua na formulação de estratégias e 
controle e execução da politica de saúde, em 
cada instância federada? 
 
a) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde 
b) Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 
c) Conselho de Saúde 
d) Comissão Intergestores Bipartite 
e) Comissão Intergestores Tripartite 

 

30) Qual é a temperatura indicada para 
manutenção de imunobiológicos na câmara ou 
geladeira a nível de sala de vacinação no 
município? 
 
a) 2°C a 8 °C  
b) 2°F a 8°F 
c) 4°C a 8°C 
d) 4°F a 8°F 
e) 2°C a 6°C 
 
 
 
 
 
 
 


