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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 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 03 de maio de 
2021, 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 prazo de 04 e 05 de maio de 2021. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Dados os vocábulos: 
 
1. ideia – corroi – mundareu 
2. boia – chapeu – constroi 
3. traqueia – tramoia – tabloide 
4. assembleia – fogareu – joia 
 
Marque a alternativa que apresenta a 
informação correta em relação aos vocábulos 
acima: 
 
a) Na opção 1, as palavras “ideia” e “mundareu”, 

deverão receber o acento agudo.  
b) Na opção 3 nenhuma palavra poderá ser 

acentuada. 
c) Nas opções 2 e 4 nenhuma palavra receberá 

acento. 
d) Nas opções 2 e 3 todas as palavras deverão ser 

acentuadas. 
e) Nas opções 1 e 4 nenhum vocábulo receberá 

acento. 
 
02) Todos os verbos nas sentenças abaixo 
foram empregados no tempo verbal adequado 
ao contexto, exceto um. Aponte a assertiva que 
apresenta erro: 
 
a) Se ele entregasse os ramalhetes agora, não 

precisaria ficar após o expediente. 
b) Talvez nós fizemos uma festa de encerramento 

no final deste mês. 
c) Acredito que os livros caibam na estante. 
d) Quando ela souber do ocorrido, poderá se 

posicionar a respeito. 
e) Quando Fábio disser sim para a proposta, tudo 

mudará para melhor. 
 
03) O substantivo coletivo GIRÂNDOLA indica 
agrupamento: 
 
a) de filmes 
b) de cartas 
c) de foguetes 
d) de girassóis 
e) de arte 
 
04) Dadas as frases: 
 

1. Visitei-o ontem à noite e estava pior do que 
imaginava. 

2. O programa apresentou os piores resultados 
possíveis. 

 

Os vocábulos destacados acima são 
classificados como, respectivamente: 
 

a) advérbio - adjetivo 
b) adjetivo - advérbio 
c) advérbio - substantivo 
d) substantivo - advérbio 
e) substantivo - adjetivo 

05) “Vamos para casa que já está escuro.”  O 
valor semântico expresso pela conjunção 
coordenativa empregada na sentença anterior é: 
 
a) reflexão 
b) conclusão 
c) oposição 
d) alternância 
e) explicação 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Atualmente, existem quantos países 
internacionalmente reconhecidos, com 
territórios, governos e relações econômicas 
consolidados: 
 
a) 193 países 
b) 195 países 
c) 220 países 
d) 150 países 
e) 245 países 
 
07) A cultura brasileira, assim como a formação 
étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. São 
elementos característicos da cultura brasileira: 
 

I. Música popular 
II. Literatura 

III. Culinária 
IV. Festas tradicionais nacionais 
V. Festas tradicionais locais 

 
Assinale a alternativa que apresenta as opções 
corretas: 
 
a) Apenas as opções I e III 
b) Apenas as opções II, IV e V 
c) Apenas as opções II, III e V 
d) Apenas as opções I, IV e V 
e) Todas as opções estão corretas 
 
08) Em que ano o Brasil conquistou o último 
título na competição da Copa América: 
 
a) 2015 
b) 2019 
c) 2018 
d) 2008 
e) 2005 
 
09) O Supremo Tribunal Federal (STF) é 
composto por um plenário de ministros e este é 
dividido em duas turmas. Quantos ministros 
compõem cada uma das turmas: 
 
a) Três ministros 
b) Oito ministros 
c) Cinco ministros 
d) Dez ministros 
e) Onze ministros 
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10) Tenta condicionar a mente de maneira a 
levá-la à paz, sabedoria, alegria, serenidade e 
liberdade, tem por objetivo trabalhar o espiritual 
do homem, pois um espírito sadio significa um 
corpo saudável. O texto acima refere-se a 
características de qual religião: 
 
a) Catolicismo 
b) Evangelismo 
c) Candomblé 
d) Budismo 
e) Hinduísmo 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) (Informática) Serve como unidade de 
armazenamento permanente, guardando dados 
e programas:  
 
a) HD 
b) Placa-mãe 
c) CPU 
d) Gabinete 
e) USB 
 
12) (Informática) No Word 2019 qual a função do 
SmartArt: 
 
a) Colocar em negrito  
b) Inserir um elemento gráfico 
c) Alterar maiúsculas e minúsculas 
d) Justificar o texto 
e) Mudar cor da fonte 
 
13) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 relacione 
corretamente as colunas:  

 
Entende-se por __________ um conjunto de 
ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação 
de serviços de interesse da saúde. 
Entende-se por __________ um conjunto de 
ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos. 
Entende-se por__________, para fins desta lei, 
um conjunto de atividades que se destina, 
através das ações de vigilância epidemiológica 
e vigilância sanitária, à promoção e proteção da 
saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho. 

 
1. Vigilância Epidemiológica 
2. Saúde do Trabalhador 
3. Vigilância Sanitária 

a) 1 – 3 – 2  
b) 1 – 2 – 3  
c) 3 – 1 – 2  
d) 2 – 1 – 3  
e) 3 – 2 – 1 
 
14) De acordo Lei Federal nº 11.350/2006, art. 3º, 
§ 3º, IV, são consideradas atividades típicas do 
Agente Comunitário de Saúde, em sua área 
geográfica de atuação, a realização de visitas 
domiciliares regulares e periódicas para 
acolhimento e acompanhamento:   

 
I. Da pessoa em sofrimento psíquico 
II. Da pessoa com dependência química de 

álcool, de tabaco ou de outras drogas 
III. Da pessoa com sinais ou sintomas de 

alteração na cavidade bucal 
IV. Dos grupos homossexuais e transexuais, 

desenvolvendo ações de educação para 
promover a saúde e prevenir doenças 

V. Da mulher e do homem, desenvolvendo 
ações de educação para promover a saúde 
e prevenir doenças  

 
a) Apenas I, II e V estão corretas 
b) Apenas I, II, IV e V estão corretas 
c) Apenas II, IV e V estão corretas 
d) Apenas I, II e III estão corretas 
e) Todas estão corretas 
 
15) De acordo Lei Federal nº 11.350/2006, art. 3º, 
§ 4º, no modelo de atenção em saúde 
fundamentado na assistência multiprofissional 
em saúde da família, desde que o Agente 
Comunitário de Saúde tenha concluído curso 
técnico e tenha disponíveis os equipamentos 
adequados, são atividades do Agente, em sua 
área geográfica de atuação, assistidas por 
profissional de saúde de nível superior, membro 
da equipe, exceto:  
 
a) A aferição da pressão arterial, durante a visita 

domiciliar, em caráter excepcional, 
encaminhando o paciente para a unidade de 
saúde de referência. 

b) A medição de glicemia capilar, durante a visita 
domiciliar, em caráter excepcional, 
encaminhando o paciente para a unidade de 
saúde de referência. 

c) A aferição de temperatura axilar, durante a visita 
domiciliar, em caráter excepcional, com o devido 
encaminhamento do paciente, quando 
necessário, para a unidade de saúde de 
referência. 

d) A aplicação de vacinas, durante a visita 
domiciliar, em caráter excepcional, 
encaminhando o paciente para a unidade de 
saúde de referência. 

e) A orientação e o apoio, em domicílio, para a 
correta administração de medicação de paciente 
em situação de vulnerabilidade. 
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16) A COVID-19 é causada por: 
 
a) Morcegos 
b) Bactérias 
c) Vírus 
d) Fungos 
e) Larvas  
 
17) Aids é uma doença crônica causada pelo 
vírus HIV que danifica o sistema imunológico. É 
possível contrair o vírus da Aids, exceto: 
 
a) Sexo vaginal sem camisinha 
b) Transfusão de sangue contaminado 
c) Da mãe infectada para seu filho durante a 

gravidez, no parto e na amamentação 
d) Instrumentos que furam ou cortam não 

esterilizados 
e) Contato com suor e lágrimas 
 
18) Sobre a dengue é incorreto afirmar:  
 
a) A dengue é uma doença febril aguda causada 

por vírus. 
b) A dengue é transmitida pela picada da fêmea do 

mosquito Aedes aegypti infectada. 
c) A dengue é uma doença contagiosa transmitida 

de pessoa para pessoa. 
d) A dengue possui 4 variações: DEN-1, DEN-2, 

DEN-3 e DEN-4. 
e) Muitas vezes, os sintomas do tipo mais leve da 

doença são confundidos com a gripe, enquanto 
sua forma mais grave, a dengue hemorrágica, 
pode levar à morte. 

 
19) A vacina BCG protege contra:  
 
a) Hepatites 
b) Paralisia infantil 
c) Tuberculose  
d) Febre amarela 
e) Meningite 
 
20) De acordo com o Calendário Básico de 
Vacinação da criança, qual vacina tem sua 1ª 
dose realizada aos 02 meses: 
 
a) Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib) 
b) Vacina febre amarela 
c) SRC (tríplice viral) 
d) Vacina hepatite A 
e) SCRV (tetra viral) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


