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Instrução: As questões 01 a 12 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Brasileiro adora novela. É paixão nacional, tanto 

quanto o futebol, o samba, o sexo e a cerveja. Entre 
o mulherio, então, é vício. Entra novela, sai novela, e 
estamos ali, de olho no novo cabelo da Débora Bloch, 
na magreza da Betty Faria e no ar abatido do 
Francisco Cuoco. São todos da família. 

Pois esse que é um dos mais bem-sucedidos 
produtos de exportação brasileiros está, segundo 
reportagem da revista Isto é, chafurdando no Ibope. 
As três novelas da Globo que estão no ar no momento 
estão atingindo índices muito abaixo do esperado, 
ainda que ________ líderes de audiência. Já faz 
algum tempo que tenho ouvido esse choro com 
relação ao filé mignon da emissora, e a culpa recai, 
como sempre, nos autores e diretores das tramas. 
Bobagem. As novelas continuam a ser o que sempre 
foram, folhetins familiares de efeito anestesiante para 
quem não tem outra opção de _________. Os 
diretores são talentosos, e o elenco costuma ser de 
primeira. Não há __________ dentro dos estúdios de 
televisão. Houve, isso sim, evolução do lado de fora.  

Antes as mulheres assistiam à vida pela janela da 
televisão, já que seu mundo se reduzia à cozinha. 
Hoje, as mulheres estão comprovando que viver é 
melhor que sonhar e passaram a relativizar a 
importância das novelas. 
A informação, um bem cada vez mais acessível à 
população, tem sido o grande carrasco das repetitivas 
novelas brasileiras, e, ainda que elas sigam bem-feitas 
e digeríveis ao gosto popular, concorrem hoje com 
algo muito mais absorvente, que é esse intrincado 
mundo onde todos nós somos personagens e temos 
nossos próprios enredos para viver. 

 
Adaptado de: MEDEIROS, Martha. A alienação perde pontos 
no Ibope. ZERO HORA, 18 abr. 1999. 
 

 
 

01. Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas das linhas 12, 18 e 20. 

 
(A) prosigam – laser – regreção 

(B) prosigão – lazer – regressão 

(C) prossigam – laser – regreção 
(D) prosigam – laser – regressão 

(E) prossigam – lazer – regressão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 
 

(A) A autora considera  uma involução de nossa 
sociedade o fato de as novelas não terem mais, 
hoje em dia, os níveis de audiência do passado. 

(B) É evidente certa decadência na qualidade artística 
das telenovelas, embora os autores e diretores 
continuem sendo excelentes profissionais. 

(C) As telenovelas incentivam no espectador o seu 
espírito crítico e o seu grau de participação na 
sociedade. 

(D) O decréscimo de audiência das telenovelas está 
relacionado com o melhor nível de informação do 
público brasileiro. 

(E) A familiaridade que se cria entre o público e os 
artistas das telenovelas é fruto da convivência 
constante e da busca de modelos pelos 
espectadores. 

 

03. Considere as afirmativas abaixo a respeito do texto. 
 

I - São poucos os homens que gostam de telenovela 
no Brasil, se comparado o seu número com o do 
público feminino. 

II - As telenovelas da Globo são chamadas pela 
autora de filé mignon da emissora porque, 
embora não possuam mais os índices de 
audiência que possuíam, continuam sendo os 
programas mais assistidos. 

III - É característica da telenovela brasileira a falta de 
renovação. 

 
Quais estão corretas, de acordo com o texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

04. Assinale a forma verbal que não está no mesmo 
tempo e no mesmo modo das demais. 

 
(A) adora (l. 01) 
(B) Entra (l. 03) 
(C) continuam (l. 16) 
(D) passaram (l. 25) 
(E) concorrem (l. 30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
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05. Considere as afirmativas abaixo, sobre palavras do 
texto e a classe gramatical a que pertencem. 

 
I - paixão (l. 01), mulherio (l. 03) e magreza 

(l. 05) são substantivos. 

II - brasileiros (l. 08), familiares (l. 17) e 
anestesiante (l. 17) são adjetivos. 

III - esse (l. 07), seu (l. 23) e algo (l. 31) são 
pronomes. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II e III. 

 

06. Considere as afirmações abaixo, a respeito do texto. 
 

I - As partes sublinhadas em Brasileiro adora novela 
(l. 01) e em tenho ouvido esse choro (l. 13) 
desempenham a mesma função sintática dentro 
de suas respectivas orações, ou seja, objeto direto. 

II - O motivo do emprego das vírgulas em o futebol, 
o samba, o sexo (l. 02) e no novo cabelo da 
Débora Bloch, na magreza da Betty Faria 
(l. 04-05) é o mesmo. 

III - O motivo do emprego das vírgulas que separam 
as passagens como sempre (l. 15) e um bem 
cada vez mais acessível à população (l. 27-28) 
é o mesmo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas  II e III.  
(E) I, II e III. 

 

07. A expressão tanto quanto (l. 01-02) pode ser 
substituída, mantendo o significado original que 
possui no texto, por todas as possibilidades abaixo, 
EXCETO 

 
(A) tal qual. 
(B) assim como. 
(C) conforme. 
(D) da mesma forma que. 
(E) como. 

 
 
 
 
 
 
 

08. Considere as sequências de palavras acentuadas 
abaixo, todas retiradas do texto. 

 
I - vício (l. 03) – audiência (l. 12) – estúdios (l. 20) 
II - Débora (l. 04) – índices (l. 11) – acessível (l. 27) 
III - está (l. 08) – filé (l. 14) – próprios (l. 33) 

 
Quais sequências apresentam as três palavras 
acentuadas graficamente de acordo com a mesma 
regra de acentuação? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

09. Considere as propostas abaixo de alteração da 
pontuação do texto. 

 
I - Retirar a vírgula que está colocada entre novela 

(l. 03) e sai (l. 03). 
II - Retirar a vírgula que está colocada entre foram 

(l. 17) e folhetins (l. 17) 
III - retirar a vírgula que está colocada entre hoje 

(l. 24) e as (l. 24). 
 

Quais propostas manteriam a correção gramatical do 
texto? 
 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

10. Considere as afirmações abaixo, a respeito da frase 
Os diretores são talentosos, e o elenco costuma 
ser de primeira (l. 19-20).  

 
I - talentosos refere-se a diretores da mesma 

forma que de primeira refere-se a elenco. 
II - Os diretores e o elenco possuem a mesma 

função sintática: as duas expressões são sujeito 
das suas respectivas orações. 

III - Se o elenco for trocado por os atores, apenas 
uma outra palavra da frase deverá ser alterada. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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11. Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, as palavras que melhor substituem 
absorvente (l. 31) e intrincado (l. 31), de forma a 
manter o significado que esses termos possuem no 
texto. 

 
(A) atraente – complexo 
(B) curioso – vasto 
(C) exigente – difícil 
(D) interessante – enigmático 
(E) envolvente – imperfeito 

 

12. Trocando-se todos nós (l. 32) por aqueles homens, 
quantas outras palavras deverão ser alteradas na 
frase para que se mantenha a correção gramatical? 

 
(A) Duas. 
(B) Três. 
(C) Quatro. 
(D) Cinco. 
(E) Seis. 

 

Instrução: Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas das frases das questões 
13 a 15. 

 

13. ___________ apenas mais quatro dias para que meu 
tio, eu e minha prima ___________ para São Paulo. 

 
(A) Falta – possam viajar 

(B) Faltam – possamos viajar 
(C) Falta – possamos viajarmos 

(D) Faltam – possam viajarem 
(E) Falta – possamos viajar 

 

14. ___________ meio-dia e ___________ quando o 
acidente ocorreu. 

 
(A) Era – meia 
(B) Eram – meio 
(C) Era – meio 
(D) Deviam ser – meio 
(E) Eram – meia 
 

15. Informei ao teu secretário que ___________, ontem à 
tarde, as fotos que me ___________. 

 
(A) foi anexo – solicitou 

(B) foram anexo – solicitastes 

(C) foi anexas – solicitasses 
(D) tinha ido anexo – solicitou 

(E) foram anexas – solicitaste 
 

 
 
 
 

16. A Constituição Federal, em seu artigo 198, estipula 
que as ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único, organizado de acordo com 
algumas diretrizes. 

 
Considere as afirmações abaixo sobre essas diretrizes. 

 
I - Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo. 

II - Atendimento integral, com prioridade para as ativi-
dades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

III - Participação da comunidade. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

17. Considere as disposições abaixo sobre concurso público 
que estão presentes na Constituição Federal. 

 
I - A investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 
na forma prevista em lei. 

II - O prazo de validade do concurso público será de 
até três anos, prorrogável uma vez, por igual 
período. 

III - Durante o prazo improrrogável previsto no edital 
de convocação, aquele aprovado em concurso 
público de provas ou de provas e títulos será 
convocado com prioridade sobre novos concursados 
para assumir cargo ou emprego na carreira. 

 
Quais estão corretas? 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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18. Considerando as disposições da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Alvorada, qual das competências abaixo NÃO 
é do Município? 

 
(A) Conceder e permitir os serviços públicos locais e 

os que lhe sejam concernentes. 

(B) Decretar o estado de sítio e o estado de defesa. 

(C) Regulamentar a utilização dos logradouros públicos 
e sinalizar as faixas de rolamento e zonas de 
silêncio. 

(D) Disciplinar e fiscalizar a limpeza dos logradouros 
públicos, remover e dar destino final aos resíduos 
sólidos residenciais, industriais, hospitalares e de 
laboratórios. 

(E) Estabelecer normas de prevenção e de controle 
de incêndio, de ruído, de poluição do meio ambiente, 
do espaço aéreo e das águas. 

 

19. Considere as garantias inalienáveis do cidadão, no 
setor de saneamento básico, conforme a Lei Orgânica 
do Município de Alvorada, abaixo descritas. 

 
I - Abastecimento de água em quantidade suficiente 

para assegurar adequada higiene e conforto, 
com qualidade compatível com os padrões de 
potabilidade. 

II - Coleta, disposição e tratamento de esgotos cloacais 
e de resíduos sólidos domiciliares e drenagem 
das águas pluviais para prevenir ações danosas à 
saúde e ao ambiente. 

III - Controle de vetores, sob a ótica de proteção à 
saúde pública, com utilização de métodos espe-
cíficos para cada vetor e que não causem prejuízos 
ao homem, a outras espécies ou ao meio ambiente. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. No que se refere às disposições da Lei Orgânica do 
Município de Alvorada, considere as afirmações abaixo. 

 
I - O serviço público de água e esgoto não é atribuição 

precípua do Município, não se constituindo em 
dever dele a extensão progressiva a toda popu-
lação. 

II - A conservação e a proteção das águas superfi-
ciais e subterrâneas será tarefa do Município em 
ação conjunta com o Estado, devendo ser previsto, 
no Plano Diretor do Município, zoneamento de 
áreas de preservação daqueles mananciais utili-
záveis para abastecimento às populações. 

III - O Município adotará a coleta seletiva e a reciclagem 
de materiais como forma de tratamento dos 
resíduos sólidos domiciliares e de limpeza urbana, 
e o material residual deverá ser acondicionado 
de maneira a minimizar o impacto ambiental. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
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21. O valor da expressão 
4

32

5

55 ×
 é 

 
(A) 50. 
(B) 51. 
(C) 52. 
(D) 53. 
(E) 54. 

 

22. Em uma piscina infantil, na forma de um paralelepí-
pedo retângulo, cabem 6.000 litros de água. Quantos 
litros de água cabem em uma piscina para adultos na 
qual cada lado é o triplo do lado correspondente aos 
da piscina infantil? 

 
(A) 18.000. 
(B) 36.000. 
(C) 72.000. 
(D) 162.000. 
(E) 180.000. 

 

23. Na prova de português de um concurso, João acertou 
duas em cada três questões que respondeu. Na mes-
ma prova, Pedro acertou três em cada cinco respon-
didas, enquanto Roberto acertou quatro a cada sete 
respondidas. Nessa prova, a ordem de classificação 
entre os três candidatos, da melhor para a pior nota, 
foi 

 
(A) João, Pedro e Roberto. 
(B) Pedro, João e Roberto. 
(C) Roberto, Pedro e João. 
(D) João, Roberto e Pedro. 
(E) Roberto, João e Pedro. 

 

24. Rafael recebeu R$ 39,40 para fazer compras no 
supermercado. Comprou pão no valor de R$ 2,70, dois 
quilos de batatas no valor de R$ 2,80 o quilo, um jor-
nal no valor de R$ 2,00 e um quilo e meio de alcatra 
no valor de R$ 17,00 o quilo. O saldo que restou foi 
de  

 
(A) R$ 3,60. 
(B) R$ 6,40. 
(C) R$ 23,40. 
(D) R$ 25,40. 
(E) R$ 26,10. 

 

25. O próximo número da sequência 1, 4, 9, é  
 

(A) 10. 
(B) 11. 
(C) 13. 
(D) 15. 
(E) 16. 
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26. Os dois lados de um triângulo retângulo que formam 
o ângulo reto medem 3 e 4 cm. A área do triângulo é 

 
(A) 5 cm2. 
(B) 6 cm2. 
(C) 7,5 cm2. 
(D) 10 cm2. 
(E) 12 cm2. 

 

27. Quatro dias é o tempo que 12 jardineiros levam para 
podar todas as árvores e arbustos do Parque da 
Redenção. Para fazer o mesmo serviço, em oito dias, 
o número necessário de jardineiros é 

 
(A) 6. 
(B) 8. 
(C) 10. 
(D) 12. 
(E) 24. 

 

28. Vinte e cinco por cento dos hóspedes de um hotel são 
mulheres; 20% das mulheres são meninas. Sabendo-se 
que, no hotel, estão hospedados 60 homens, o número 
de meninas hospedadas no hotel é 

 
(A) 1. 
(B) 2. 
(C) 3. 
(D) 4. 
(E) 5. 

 

29. Uma aplicação rendeu juros de R$ 180,00 durante 
dois meses. Sabendo-se que a taxa de juros simples 
utilizada foi de 1,5% ao mês, indique qual foi o capital 
aplicado. 

 
(A) R$ 5.400,00. 
(B) R$ 5.955,33. 
(C) R$ 6.000,00. 
(D) R$ 6.135,33. 
(E) R$ 6.180,00. 

 

30. A soma das idades de João e Pedro é 50. Seis vezes a 
idade de João é igual a quatro vezes a idade de 
Pedro. Pedro tem 

 
(A) 10 anos. 
(B) 20 anos. 
(C) 25 anos. 
(D) 30 anos. 
(E) 40 anos. 
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31. A sífilis é uma Doença Sexualmente Transmissível 
(DST) que tem cura. Para um bom resultado, durante e 
após o tratamento dessa DST, é necessário que os 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) reforcem 
algumas orientações. 

 

Assinale a alternativa que apresenta uma orientação 
INCORRETA para os portadores de DST. 

 
(A) Os parceiros não precisam realizar o tratamento, 

devem somente usar camisinha. 

(B) Ao término do tratamento, é preciso voltar à Unida-
de de saúde para nova avaliação. 

(C) O tratamento deve ser seguido até o fim, mesmo 
que não haja mais sinal ou sintoma da doença. 

(D) Seguir rigorosamente o tratamento indicado pelo 
profissional de saúde. 

(E) Durante o tratamento, as relações sexuais devem 
ser evitadas e, quando ocorrerem, devem ser 
sempre com camisinha. 

  

32. O cuidado integral às pessoas com diabetes e a sua 
família é um desafio para a equipe de saúde. O Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) tem, como uma de suas 
atribuições, dar orientações às pessoas com diabetes. 

 
Assinale a alternativa que apresenta uma orientação 
INCORRETA ao paciente com diabetes. 
 
(A) Desestimular a realização de atividades físicas 

regulares. 

(B) Identificar as pessoas com diabetes de sua área 
de atuação e preencher a ficha B-DM do SIAB 
(Sistema de Informação de Atenção Básica). 

(C) Realizar busca ativa dos faltosos à consulta. 
(D) Orientar para escovar corretamente os dentes 

após as refeições – o diabetes mal controlado 
facilita a inflamação das gengivas, podendo preju-
dicar a saúde bucal. 

(E) Examinar os pés diariamente – e, constatando 
qualquer alteração, comunicar à equipe de saúde. 

 

33. AIDS é uma DST causada por um vírus chamado HIV. 
Ele age destruindo as células que fazem a defesa do 
corpo contra as doenças. O HIV passa de uma pessoa 
infectada para outra por meio de líquidos produzidos 
pelo nosso corpo. 

 
As alternativas abaixo apresentam líquidos produzidos 
pelo corpo que transmitem o HIV, EXCETO 

 
(A) o sangue. 

(B) o esperma. 
(C) a saliva. 

(D) o líquido da vagina. 
(E) o leite do peito da mãe infectada para o bebê. 

34. Considere as afirmações abaixo, a respeito de orien-
tações sobre o exame pré-natal.  

 
I - A mulher deve iniciar o pré-natal a partir do 

terceiro mês. 
II - A gestante que nunca recebeu a vacina do tétano 

deve receber três doses desta vacina. 

III - Toda gestante deve ter o cartão de acompanha-
mento do pré-natal. 

IV - A gestante deve fazer, no mínimo, quatro consultas 
durante o pré-natal 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III e IV. 

 

35. Assinale a alternativa correta a respeito das atribui-
ções do Agente Comunitário de Saúde. 

 
(A) Nas visitas domiciliares, o Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) deve dar preferência para as lide-
ranças comunitárias, já que elas conhecem mais a 
comunidade.  

(B) Os ACS devem realizar o mapeamento da área 
onde atuam. 

(C) Nas campanhas de vacinação, o ACS deve vacinar, 
no domicílio, os usuários de sua área de atuação. 

(D) O ACS não participa do diagnóstico de saúde de 
sua comunidade. 

(E) Os ACS devem realizar pelo menos uma visita a 
cada dois meses às famílias de sua área de atuação. 

 

36. Considere as afirmações abaixo sobre as atribuições 
básicas do Agente Comunitário de Saúde (ACS), 
constantes na Portaria 1.886, de dezembro de 1997, 
do Ministério de Saúde. 

 
I - Realizar o cadastramento das famílias. 

II - Atualizar as fichas de cadastramento dos com-
ponentes das famílias. 

III - Indicar medicamentos para hipertensos de sua 
área de atuação. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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37. Ao realizar a visita ao Recém Nascido (RN), o Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) deve 

 
(A) verificar os dados de identificação do nascimento 

do RN somente pelos dados fornecidos pela mãe. 
(B) orientar a mãe para procurar a unidade de saúde 

somente após o sétimo dia, a fim de realizar o 
teste do pezinho. 

(C) verificar se a criança já evacuou ou está evacuando 
regularmente. 

(D) verificar se já foram realizadas as vacinas BCG, 
hepatite B e poliomielite. 

(E) orientar a mãe sobre as mamadas, que devem 
ocorrer somente de três em três horas. 

 

38. Em relação à vacinação, o Agente Comunitário de 
Saúde (ACS) deve orientar para procurarem a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) as crianças que 

 
(A) não tiverem a marca (cicatriz) da vacina BCG no 

braço direito, após três meses da aplicação da 
vacina. 

(B) não tiverem o registro da aplicação da vacina 
de Febre Amarela na Caderneta da Criança. 

(C) não compareceram no dia agendado pela UBS para 
a vacinação. 

(D) não apresentarem qualquer queixa após a aplicação 
da vacina. 

(E) tiverem menos de 1 (um) ano de idade. 
 

39. Conforme a Portaria 648/2006, do Ministério da Saúde, 
para a implantação de uma Equipe de Saúde da Família 
(ESF) é necessário que 

 
(A) cada equipe multiprofissional seja responsável 

por, no máximo, 5000 pessoas. 

(B) seja estabelecida uma jornada de trabalho de 36 
horas para os Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS). 

(C) haja um número de ACS suficiente para cobrir 
pelo menos 75% da população da sua microárea. 

(D) um número máximo de 850 pessoas sejam aten-
didas por cada ACS. 

(E) cada equipe seja composta por, no mínimo, um 
médico, um enfermeiro, um auxiliar de enferma-
gem ou técnico de enfermagem e Agentes Comu-
nitários de Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Para o cumprimento da tarefa de promover e proteger 
a saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) precisa 
organizar-se conforme alguns princípios previstos 
no artigo 198 da Constituição Federal Brasileira de 
1988 e na Lei nº 8.080/1990. 
 
Considere os princípios abaixo. 

 
I - Centralização. 

II - Universalidade. 
III - Integralidade. 

 
Quais estão corretos? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 


