PROVA DE LINGUA PORTUGUESA
1 – O arraial crescia vertiginosamente, coalhando as colinas. A edificação rudimentar pertencia à multidão sem
lares; e à medida que se formava, a tapera colossal parecia estereografar a feição da sociedade ali açoitada. Era a
concretização dessa insânia imensa (Euclides da Cunha, Os Sertões).
O fragmento o arraial crescia vertiginosamente, coalhando as colinas, por uma questão de sentido, não aceita a
seguinte reescrita:
a) o arraial crescia vertiginosamente, todavia coalhava as colinas;
b) o arraial crescia vertiginosamente e coalhava as colinas;
c) o arraial crescia de forma vertiginosa; coalhava, então, as colinas;
d) coalhando as colinas, o arraial crescia vertiginosamente.
2 - A palavra se, no período abaixo, é respectivamente – A prancha desliga-se automaticamente se alguém toca no
equipamento ou se ele entra em contato com outro metal:
a) Objeto direto, conjunção subordinativa, conjunção subordinativa;
b) partícula apassivadora, conjunção subordinativa, partícula de reciprocidade;
c) objeto direto, conjunção subordinativa, partícula de indeterminação do sujeito;
d) partícula expletiva, partícula de indeterminação do sujeito, partícula apassivadora.
3 – De acordo com a norma culta vigente indique a alternativa errada:
a) Na palavra manso encontramos 3 fonemas consonantais;
b) Em Estevão a sílaba tônica é tê;
c) Substituí-lo está corretamente acentuada;
d) Algoz está correto tanto na grafia quanto na acentuação.
4 ) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas:
I – Localizei o site____________ele tem acesso. II – Aquele é o professor_____________
a) a, à
b) a, a
c) à, a
d) à, à
5) Assinale a opção que contem violação à concordância:
a) como mostram as denúncias, os abusos são prática comum entre policiais, agentes penitenciários, militares das
Forças Armadas e até a Força Nacional de Segurança, criada há apenas 5 anos;
b) Com um terço de sua miserável população atingido por um terremoto o Haiti virou um dos mais graves casos de
emergência humanitária;
c) Faça um enquete, professor: quantos dos seus alunos pretende dedicar-se ao magistério?
d) Inseguras, as pessoas sentem medo do que lhes possa acontecer até mesmo quando se dirigem ao trabalho ou à
escola.
6 - Viver
E não ter vergonha de ser feliz
Cantar e cantar e cantar
A beleza de ser um eterno aprendiz
Eu sei
Que a vida devia ser bem melhor
E será
Mas isso não impede que eu repita
É bonita, é bonita e é bonita [...] Gonzaguinha
No último verso è bonita, é bonita e é bonita, o poeta reitera essa caracterização porque
a) há beleza em ser um eterno aprendiz
b) é preciso cantar e cantar
c) necessita repetir

d) a vida é bonita, e será bem melhor
7 – Transpondo para a voz passiva a frase Teremos comprado algo mais, a forma verbal resultante é:
a) Terá de ser comprado
b) Ter-se-á comprado
c) Teremos de comprar
d) Terá sido comprado
8 – Considere as orações:
I – É proibido cerveja nas escolas
II – Aconteceram bastantes tumultos durante o evento
De acordo com a norma culta:
a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) I e II estão corretas
d) nenhuma está correta
9 – Indique o item correto
a) O plural de bem-te-vi é bem-te-vis
b) O plural de verde-rubi é verde-rubi
c) Ela é linda, linda está no grau superlativo absoluto sintético
d) Ele é tão feio que não pode mais está no grau superlativo absoluto analítico
10) Se chegares sempre aonde quiseres, ganhaste.
Se a frase acima for reescrita na 1ª pessoa do plural ficará assim redigida:
a) Se chegar sempre aonde quiser, ganhou
b) Se chegardes sempre aonde quiserdes, ganhastes
c) Se chegarmos sempre aonde quisermos, ganhamos.
d) Se chegarem sempre aonde quiserem, ganharam

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
11 – Em 2007 foi lançado no Brasil o PAC Programa de Aceleração do Crescimento. A execução desse programa tem
uma abrangência:
a) distrital
b) municipal
c) estadual
d) nacional
12 – O relatório sobre a epidemia divulgado em dezembro de 2010 mostra que o número de infecções pelo vírus
caiu quase 20% nos últimos dez anos. O estudo do programa das Nações Unidas que coordena a campanha de
combate à doença ressalta um fato inédito: pela primeira vez, a queda do número de novas infecções está ligada à
disseminação do conhecimento sobre o vírus causador da doença. (Adaptado de www.dw.world.de/dw). A notícia
refere-se à:
a) aids
b) malária
c) poliomielite
d) varíola
13 – Pertencem a Região Norte
a) Pará e Roraima
b) Pernambuco e Maranhão
c) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

d) Minas Gerais e Espírito Santo
14 – Recentemente o mundo assustou-se com uma doença respiratória que levou várias pessoas à morte. Essa
doença ficou conhecida como “gripe suína”. Dentre as alternativas abaixo assinale a que corresponde à
denominação do vírus transmissor dessa doença:
a) H2N1
b) H1N2
c) N1H1
d) H1N1
15) O nome da Procuradora Geral da União, que assumiu recentemente para substituir Rodrigo Janot é:
a) Dulce Ferreira Souza
b) Raquel Elias Ferreira Dodge
c) Carmen Lucia Antunes Rocha
d) Dulce Maria Dodge
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) O índice mais sensível para monitorar o crescimento de menores de um ano é:
a) Peso/Altura
b) Altura/Idade
c) Peso/Idade
d) Peso ao nascer
17)A mortalidade neonatal tardia inclui indivíduos de quanto tempo de vida?
a) 0 – 6 dias de vida
b) 7 – 27 dias de vida
c) 28 dias de vida
d) mais de um ano
18) Por PACS compreende-se:
a) Plano de Atenção Básica da Saúde
b) Plano de Ações Básicas de Saúde
c) Programa de Atenção Comum a Sociedade
d) Programa de Agentes Comunitários de Saúde
19) Uma das principais atividades do Agente Comunitário de Saúde é o cadastramento das famílias que se resume
em registrar todas as informações a respeito da comunidade. Essas informações são fundamentais para fazer o:
a) Relatório anual da comunidade
b) Diagnóstico da comunidade
c) Censo comunitário
d) Mapa geográfico da área onde reside a família
20) A unidade de Saúde da Família (USF) deve configurar-se em primeiro contato do usuário como sistema de
saúde. Deve organizar-se de modo a atender aos princípios e diretrizes do SUS. Assinale a alternativa que
demonstra os princípios relacionados:
a) Reabilitação, participação a comunidade e promoção da saúde
b) Flexibilidade, criatividade e terceirização
c) Universalidade, integralidade e equidade
d) Hierarquização, participação popular e reabilitação
21) O agente comunitário de saúde, no trabalho à saúde da mulher deve orientá-la:
a) Realizar exames preventivos de mama e de doenças transmissíveis, caso sintam algum sintoma das respectivas
doenças;
b) Realizar teste para HIV anualmente
c) Realizar teste de glicemia e aferir pressão de 6 em 6 meses

d) Realizar exames preventivos de câncer de mama e de colo de útero
22) O que corresponde à família na Estratégia de Saúda da Família (ESF)
a) São todos os parentes até terceiro grau do responsável pelo domicílio
b) São os pais e os filhos mesmo que não residam no mesmo domicilio
c) São todos os moradores do domicilio desde que sejam parentes sanguíneos
d) São todos os moradores do domicilio independente do grau de parentesco
23) A seguir são dadas as atribuições do Agente Comunitário de Saúde em relação à saúde do Homem:
I – Acima de 40 anos orientá-lo quanto a necessidade do exame de próstata
II – Avaliar qual a ocupação desse usuário definindo os riscos do trabalho na saúde do mesmo
III – Orientá-lo quanto a não necessidade de decidir qual melhor forma de planejamento familiar
IV – Orientá-lo quanto aos hábitos nocivos à saúde como o álcool e o tabagismo
V – Informar quanto ao uso contínuo de medicamentos quando ocorrer sobre a responsabilidade de sua esposa
viabilizar esses medicamentos
Estão corretas:
a) I,II e III
b) I, II e IV
c) II, III e V
d) I, II e V
24) Rita possui 2 filhas e uma delas é portadora de esquizofrenia e eventualmente entra em surto, nesse caso o
Agente Comunitário de Saúde deve fazer a seguinte orientação:
a) Orientar a filha a tomar a medicação diariamente nos horários determinados; Mandar internar a paciente em
hospital psiquiátrico em caso de surto;
b) Mandar internar a paciente em hospital psiquiátrico em caso de surto; mandar frequentar o Centro de Apoio
Psico Social (CAPS);
c) Fazer acompanhamento da família por uma equipe multidisciplinar; frequentar CAPS,
d) Mandar tomar medicação quando necessário e internar a paciente em hospital em caso de surto.
25) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde – SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, exceto:
a) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
b) Integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos
e curativos , individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
c) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
d) direito ao sigilo de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.

PROVA DE INFORMÁTICA
26) A tecla de atalho utilizada no Windows Explorer para selecionar todos os arquivos contidos em uma pasta é:
a) A L T + A
b) A L T + T
c) C T R L + A
d) C T R L + E
27) Internet Explorer, Mozilla FireFox e Google Chrome são utilizados principalmente para:
a) Navegar na internet

b) Criar planilhas eletrônicas
c) Criação de textos
d) Proteção contra vírus
28) “É a principal área exibida na tela quando você liga o computador e faz logon no Windows. Ela serve de
superfície para o seu trabalho, como se fosse o tampo de uma mesa real”. Essa é a definição de:
a) Área de Trabalho
b) Biblioteca
c) Menu iniciar
d) Painel de controle
29) A seguinte alternativa não corresponde a um endereço (formato) de página de internet válido
a) http://www.google.com.br/
b) hstp://www.uol.com.br/
c) http://detran.pr.gov.br
d) https://www.bb.com.br
30) Após realizar a impressão de um documento localizado em um pen drive, um determinado funcionário
observou que o computador passou a ficar lento e não consegue-se mais localizar alguns arquivos no computador, a
causa e a solução provável seria:
a) o pen drive estava com vírus e deverá descarta-lo;
b) o pen drive estava com vírus e deverá utilizar um programa antivírus para remover vírus;
c) o pen drive estava com vírus e deverá apagar o arquivo do pen drive;
d) o pen drive estava com vírus e deverá utilizar um programa antivírus atualizado para remover o vírus atualizado
para remover o vírus do pen drive e do computador

