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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 

SUMÁRIO: 

1  - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 05 – Página 1 

2  - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS: Questões de 06 a 10 – Páginas 1 e 2 

3  - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões de 11 a 20. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                         
LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – São classes gramaticais, EXCETO: 

A) Numeral 

B) Sinônimo 

C) Preposição 

D) Conjunção 

E) Interjeição 

 

02 – Os sinais de pontuação servem no geral, para 
representar pausas na fala, entonação da voz, e 
também reproduzem, na escrita, nossas emoções, 
intenções e anseios. 

Assinale a alternativa em que o sinal de pontuação 
está empregado de forma INCORRETA: 

A) Joice e Roberto, são os melhores funcionários da 
empresa. 

B) O quê? Não acredito que você tenha feito isso! 

C) Foi você mesmo, garoto!  

D) Ele não disse nada, apenas olhou ao longe, sentou 
por cima da grama; queria ficar sozinho com seu cão. 

E) O menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, 
dormiu. 

 

03 – O tipo textual injuntivo, é usado para fornecer 
um tipo de explicação, ou melhor, é uma instrução 
geral para que você consiga executar alguma ação 
específica. Sendo assim, são gêneros textuais do 
tipo injutivo, EXCETO: 

A) Receita culinária 

B) Bula de remédio 

C) Manual de Instruções 

D) Propaganda 

E) Verbetes de dicionários 

 

04 – Assinale a alternativa em que a separação 
silábica esteja CORRETA: 

A) ate.ís.mo  

B) ca.va.la.ria 

C) cri.te.rio.so 

D) ga.lan.te.a.dor 

E) des.cu.i.da.do 

 

05 – As palavras destacadas correspondem a um 
adjetivo, EXCETO em: 

A) Alice é extremamente habilidosa. 

B) As casas daquele quarteirão são todas velhas e sem 
habitantes, por isso dizem que são assombradas. 

C) Quando minha mãe descobriu o que eu fiz ontem, 
ficou muito zangada. 

D) Se tem algo que não se pode negar é que Paulo é 
realmente uma pessoa simpática. 

E) Decidi pintar as paredes do meu quarto de amarelo 

CONHECIMENTOS GERAIS                          
ATUALIDADES 

06 – O Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, 
avançou 0,25% em janeiro, depois de ter subido 
1,35% em dezembro, segundo divulgou em 09 de 
fevereiro de 2021 o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Trata-se da menor taxa mensal 
desde agosto de 2020 (0,24%), embora ela 
permaneça acima do centro da meta em 12 meses. 
Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 
tiveram avanço nos preços em janeiro.  

Das alternativas abaixo, qual teve queda no preço em 
janeiro? 

A) Alimentação e bebidas 

B) Transportes 

C) Saúde e cuidados pessoais 

D) Educação 

E) Energia Elétrica 
 

07 – Ao tomar posse como novo presidente dos 
Estados Unidos, o democrata Joe Biden herdará de 
Donald Trump um cenário de tensões renovadas com 
rivais e inimigos políticos antigos da Casa Branca. 
Embora Trump encerre o mandato sem ter colocado 
os EUA em nenhuma nova guerra declarada, Biden 
terá o desafio de encarar um ambiente mais hostil no 
cenário internacional: a relação de Washington 
piorou nos últimos quatro anos com países como, 
EXCETO: 

A) Irã    B) Brasil   C) China 

D) Cuba  E) Venezuela 
 

08 – Em 22 de janeiro de 2021, o Ministério da Saúde 
incluiu novos grupos entre os prioritários da 
vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Segundo o 
plano nacional de imunização atualizado até a data 
de 22/01/21, as prioridades da campanha são: 

I. Pessoas com deficiência institucionalizadas 

II. Povos indígenas vivendo em terras indígenas, povos e 
comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas 

III. Trabalhadores de saúde e da educação 

IV. Pessoas de 60 anos ou mais 

V. Pessoas em situação de rua 

VI. Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de 
passageiros, transporte metroviário, ferroviário e aéreo 

VII. Caminhoneiros 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Os itens I e II estão incorretos.  

C) Os itens II e V estão incorretos. 

D) Apenas o item VII está incorreto. 

E) Todos os itens estão corretos.  
 

09 – A tragédia da boate Kiss completou 8 anos no 
dia 27 de janeiro de 2021. O incêndio, que ocorreu na 
madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, provocou 
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242 mortes e deixou 636 feridos. A faixa etária dos 
mortos, entre 18 e 24 anos, e as condições do 
incêndio chocaram o país, que teve luto oficial de 
três dias declarado pela então presidente Dilma 
Rousseff. O incêndio foi o segundo pior da história 
do Brasil. 

Esse incêndio ocorreu em que cidade? 

A) Porto Alegre - RS 

B) Santa Rosa - RS 

C) Santa Maria - RS 

D) Santa Rosa do Sul - SC 

E) Nenhuma das alternativas 

 

10 – Oito deputados disputaram o comando da 
Câmara em 2021 e 2022. Eleito sucedeu Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) e presidirá a Casa no biênio 2021-2022. 
Eleição ocorreu em 1º de fevereiro de 2021. Foram 
candidatos à eleição da câmara, EXCETO: 

A) Alexandre Frota 

B) Arthur do Val 

C) Baleia Rossi 

D) General Peternelli 

E) Luiza Erundina 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS         
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação 
por qualquer um dos critérios (clínico, clínico--
epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-
laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o 
isolamento, suspendendo-o após __________ do 
início dos sintomas OU após __________ com dois 
resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 
___________ de resolução de febre sem uso de 
medicamentos anti-térmicos e melhora clínica 
importante, mediante avaliação médica. 

Complete as lacunas acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 10 dias; 10 dias; 48 horas. 

B) 10 dias; 20 dias; 36 horas. 

C) 20 dias; 10 dias; 24 horas. 

D) 15 dias; 15 dias; 72 horas. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 
2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: 

Relacione as colunas abaixo:   

Coluna 1: 

1. Região de Saúde  

2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

3. Portas de Entrada 

4. Comissões Intergestores 

5. Rede de Atenção à Saúde 

Coluna 2: 

(    )  Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com 
a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição 
de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, 
critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros 
que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização 
de sua execução e demais elementos necessários à 
implementação integrada das ações e serviços de saúde. 

(    )  Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(    )  Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS. 

(    )  Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos 
de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e 
serviços de saúde. 

(    )  Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 4, 5, 1, 2 

B) 2, 5, 3, 1, 4 

C) 1, 4, 2, 3, 5 

D) 3, 1, 5, 4, 2 

E) 2, 3, 5, 2, 4 

 

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, 
divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do 
SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 
Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus 
objetivos para 2006 são, EXCETO: 

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, buscando a atenção integral. 

B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer 
de colo do útero e de mama. 

C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 
infantil por doença diarréica e por pneumonias. 

D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em 
situação de risco. 

E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 
saúde às doenças emergentes e endemias 

 

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde 
e ao Distrito Federal a coordenação do componente 
estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de 
seus limites territoriais e de acordo com as políticas, 
diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo 
responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:  

I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 
Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, 
diretrizes e normas para a implantação e implementação 
da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos 
Estados e Distrito Federal;  

II. Destinar recursos estaduais para compor o 
financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo 
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regular e automático, prevendo, entre outras formas, o 
repasse fundo a fundo para custeio e investimento das 
ações e serviços;  

III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de 
Atenção Básica nos municípios;  

IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos 
sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e 
divulgar os resultados obtidos. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos 

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 
3° da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com: 

I. Fundo Privado de Saúde; 

II. Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo 
com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 1990; 

III. Plano de saúde; 

IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata 
o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 
1990. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos.  

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

16 – A palavra doença vem do termo em latim 
dolentia que significa “sentir ou causar dor, afligir-
se, amargurar-se”. Várias são as definições para 
esse termo, mas especialistas consideram as 
doenças como manifestações patológicas que se 
apresentam em nosso organismo. Elas estão sempre 
associadas a sintomas específicos, levando o 
indivíduo que as apresenta a se privar de prazeres 
físicos, emocionais e mentais.  

São principais doenças que afetam a população: 

I. Alcoolismo;  

II. Alergia;  

III. Alzheimer;  

IV. Amebíase. 

Correlacione as colunas: 

(     )  Estas são as chamadas atópicas (aquelas pessoas 
predispostas geneticamente a desenvolver uma resposta 
exagerada contra estímulos provenientes do meio 
ambiente). 

(     )  O fígado aumenta de tamanho causando uma sensação 
de peso na região direita do abdômen e vômitos que 
finalmente pode levar à cirrose hepática e à acumulação 
de líquido no abdômen. 

(     )  Seus principais sintomas são desconforto abdominal, que 
pode variar de leve a moderado, sangue nas fezes, forte 
diarreia acompanhada de sangue ou mucoide, além de 
febre e calafrios. 

(     )  Os hábitos pessoais, as atividades sociais e de lazer que 
fazia antes, perderam seu valor, tornando-se a pessoa 
aborrecida e decadente. Numa porcentagem pequena dos 
casos, e somente nos estados avançados, se produzem 
alterações do sistema motor, como rigidez, e o caminhar 
que é feito em pequenos passos. 

Está CORRETA a sequência: 

A) II, IV, III, I 

B) II, I, IV, III 

C) IV, III, II, I 

D) I, II, III, IV 

E) III, I, II, IV 
 

17 – O puerpério (também chamado de resguardo ou 
quarentena) é o período de 42 dias a oito semanas 
após o parto, demora em que o corpo da mulher 
retorne à forma anterior à gestação. O período 
também é marcado por mudanças emocionais. A 
exceção são as mamas, que, devido à amamentação, 
atingem seu desenvolvimento completo no puerpério 
e não voltam a como eram antes da gravidez.  

As principais mudanças hormonais do puerpério 
são, EXCETO: 

A) Queda do hormônio HCG, hormônio exclusivo da 
gravidez, secretado pelo embrião e pela placenta. 

B) Baixa no estrógeno 

C) Baixa na progesterona 

D) Transformações físicas são seguidas pela menarca. 

E) Aumento da prolactina, que estimula a produção de 
leite pelas mamas. 

 

18 – A ___________ é uma doença febril aguda 
causada por vírus, sendo um dos principais 
problemas de saúde pública no mundo. Muitas 
vezes, os sintomas do tipo mais leve da doença são 
confundidos com a gripe, enquanto sua forma mais 
grave, a hemorrágica pode levar à morte. 

A) Intoxicação    B) Dengue 

C) Coqueluche   D) Chikungunya 

E) H1N1 
 

19 – O Agente Comunitário de Saúde é capacitado 
para reunir informações de saúde sobre uma 
comunidade. Orientado por supervisor (profissional 
enfermeiro ou médico) da unidade de saúde, realiza 
visitas domiciliares na área de abrangência da sua 
unidade, produzindo informações capazes de 
dimensionar os principais problemas de saúde de 
sua comunidade.  

São atribuições do Agente Comunitário, EXCETO: 

A) Estimular continuamente a organização comunitária; 

B) Participar da vida da comunidade, principalmente, 
através das organizações, estimulando a discussão 
das questões relativas à melhoria de vida da 
população; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
https://www.minhavida.com.br/familia/tudo-sobre/34143-puerperio
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C) Manter os prontuários médicos atualizados. 

D) Coletar dados sobre aspectos sociais, econômicos, 
sanitários e culturais; 

E) Informar aos demais membros da equipe de saúde da 
disponibilidade, necessidades e dinâmica social da 
comunidade. 

 
 

20 – A Constituição Federal garante à mulher que 
trabalha fora do lar à licença maternidade e o direito 
à garantia no emprego à gestante e durante o 
período de lactação. A legislação brasileira é 
considerada das mais avançadas na proteção ao 
aleitamento materno e ao direito da criança à 
amamentação nos: 

A) Dois primeiros meses  

B) Doze primeiros meses 

C) Seis primeiros meses  

D) Oito primeiros meses 

E) Dez primeiros meses 


