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Língua Portuguesa: 01 a 10;  Matemática: 11 a 15; 

Conhecimentos Gerais: 16 a 20; Conhecimentos Específicos: 21 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia a poesia a seguir, de autoria da escritora 
brasileira Cora Coralina, para responder às próximas 
questões.

Mãe
“Renovadora e reveladora do mundo 

A humanidade se renova no teu ventre. 
Cria teus filhos, 

não os entregues à creche. 
Creche é fria, impessoal. 

Nunca será um lar 
para teu filho. 

Ele, pequenino, precisa de ti. 
Não o desligues da tua força maternal. 

Que pretendes, mulher? 
Independência, igualdade de condições... 

Empregos fora do lar? 
És superior àqueles 
que procuras imitar. 
Tens o dom divino 

de ser mãe 
Em ti está presente a humanidade”

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se 
afirmar que:

a) a autora optou por não ter filhos, para se dedicar 
à poesia.
b) o poema apresenta uma visão positiva da 
maternidade.
c) quanto mais cedo as crianças forem às escolas, 
melhor.
d) segundo a autora, as creches são boas por serem 
impessoais.
________________________________________
02. Considere as alternativas a seguir e marque 
a que apresenta duas palavras, extraídas do texto, 
que possuem entre si o mesmo número de sílabas.

a) mundo - entregues.
b) reveladora - pequenino.
c) imitar - igualdade.
d) humanidade - renovadora.
_________________________________________
03. Analise as opções a seguir e marque a que 
contém APENAS palavras extraídas do texto que 
são do gênero feminino. 

a) humanidade - ventre - impessoal.
b) independência - empregos - dom.
c) renovadora - mundo - filhos.
d) reveladora - creche - força.
_________________________________________
04. No primeiro verso do poema, os termos 
“renovadora” e “reveladora” podem ser classificados 
gramaticalmente como: 

a) verbos.
b) adjetivos.
c) advérbios.
d) substantivos.
_________________________________________
05. Em seu poema, a autora emprega alguns 
verbos na segunda pessoa do singular e no modo 
imperativo, para dar sugestões diretas às mães. 
Marque a alternativa que NÃO contém um desses 
verbos.

a) Cria.
b) Desligues.
c) Entregues.
d) Precisa.

_________________________________________
06. O texto a seguir foi extraído de uma das obras do 
escritor brasileiro Monteiro Lobato. Considero-o para 
responder às seguintes questões.

“A vida é um pisca-pisca. A gente nasce, isto é, 
começa a piscar. Quem para de piscar chegou ao 
fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos – viver 
é isso. É um dorme e acorda, dorme e acorda, até 
que dorme e não acorda mais. A vida das gentes 
neste mundo é isso. Um rosário de piscados. Cada 
pisco é um dia. Pisca e mama, pisca e brinca, pisca e 
estuda, pisca e ama, pisca e cria filhos, pisca e geme 
os reumatismos, e por fim pisca pela última vez e 
morre. E depois que morre? Depois que morre, vira 
hipótese”. (Trecho com adaptações).

Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar 
que: 

a) é uma mensagem motivacional aos que não 
piscam mais.
b) faz uma afirmação segura sobre a vida após a 
morte.
c) o autor faz uma associação entre viver e piscar.
d) propõe uma crítica às pessoas que piscam demais.
_________________________________________
07. Analise as opções a seguir e marque a que indica 
uma palavra proparoxítona que aparece no texto.

a) Começa.
b) Depois.
c) Hipótese.
d) Para.
_________________________________________

08. Para se referir às várias fases da vida, o autor 
emprega verbos como “mama”, “brinca”, “estuda”, 
“ama”, etc. Em relação a esses verbos, pode-se 
afirmar que estão flexionados no tempo:
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a) presente.
b) pretérito perfeito.
c) futuro do presente.
d) futuro do pretérito.
_________________________________________
09. Em determinado momento do texto, o autor 
compara a vida a um “rosário de piscados”. Nesse 
contexto, o termo “rosário” quer dizer:

a) paixão.
b) devoção.
c) martírio.
d) sequência.
_________________________________________
10. Na última frase do texto, o autor sugere que:

a) devemos aproveitar bem a vida.
b) não há certezas sobre o que acontece após a 
morte.
c) o pisca-pisca da vida jamais acaba.
d) quanto menos piscadas, mais longa a vida.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA

11. Considere um triângulo retângulo de lados iguais 
a 3 cm, 4 cm e 5 cm. Qual a sua área?

a) 6 cm².
b) 7,5 cm².
c) 10 cm².
d) 12 cm².
_________________________________________
12. Qual o terceiro termo de uma progressão 
aritmética em que o quinto termo é 8 e o sétimo 
termo é 14?

a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
_________________________________________
13. Assinale a alternativa que contém a soma entre 
os valores de x e y do sistema a seguir:

 

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
_________________________________________
14. A secretaria de saúde de uma cidade calcula 
que para cada 40 pessoas, é necessário possuir em 
estoque 3 unidades de uma determinada vacina, 
para se precaver de um possível surto de uma 
doença. Considerando que a cidade possui 300 000 
pessoas, quantas vacinas deveriam ser mantidas 
em estoque nessa cidade?

a) 8 750 unidades.
b) 10 375 unidades.
c) 22 500 unidades.
d) 45 000 unidades.
_______________________________________
15. Uma poupança rende, em média 0,4% ao mês. 
Quanto é necessário ter guardado nela, para ter um 
rendimento de R$ 20,00 em um mês? 

a) R$ 200,00.
b) R$ 400,00.
c) R$ 2 500,00.
d) R$ 5 000,00.
_________________________________________
QUESTÕES 16 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

16. A descrição a seguir faz referência a uma 
importante personalidade de música brasileira. 
Leia-a atentamente e marque a alternativa que indica 
de quem se trata.

“Ele é mais do que um cantor de charme, imagem 
que cristalizou desde a década de 1970. ‘O Rei’, 
como é muitas vezes chamado, é uma figura 
respeitada, principalmente pela importância que teve 
na mudança de mentalidades que acompanhou, 
em meados da década de 1960, a popularização 
da música da Jovem Guarda. É um artista que se 
tornou uma espécie de instituição no país, e os 
seus programas de televisão de fim de ano são uma 
verdadeira tradição”. (Fonte: O Público, 11/03/05, 
com adaptações).

a) Tom Jobim.
b) Chico Buarque.
c) Roberto Carlos.
d) Caetano Veloso.
_________________________________________
17. Devido à grandeza do seu território, o Brasil é 
considerado um país de dimensões continentais. 
Assinale a alternativa que indica um país que possui 
um território MAIOR do que o do Brasil.

a) Argentina.
b) Canadá.
c) França.
d) Portugal.
_________________________________________
18. Em novembro de 2019, o atual Presidente da 
República, Jair Bolsonaro, anunciou sua saída do 
partido político que sustentou sua candidatura à 
presidência. Marque a alternativa que indica o nome 
desse partido.

a) Partido Social Liberal.
b) Partido dos Trabalhadores.
c) União Democrática Nacional.
d) Partido da Social Democracia Brasileira.
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19. Considere as afirmações a seguir e identifique a 
que NÃO está de acordo com o disposto no Estatuto 
da Pessoa com Deficiência.

a) Compete ao poder público garantir a dignidade da 
pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.
b) Toda pessoa com deficiência tem direito à 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
c) A pessoa com deficiência será obrigada a aceitar 
os benefícios decorrentes de toda e qualquer ação 
afirmativa do governo.
d) É dever de todos comunicar à autoridade 
competente qualquer forma de ameaça ou de 
violação aos direitos da pessoa com deficiência.
_________________________________________
20. Analise as opções a seguir e marque a que 
indica, aproximadamente, o número de habitantes 
do Município de Jaguapitã.

a) 1.300.000.
b) 130.000.
c) 13.000.
d) 1.300.
_________________________________________
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. Assinale a alternativa INCORRETA para as 
características da Leptospirose.

a) é uma zoonose
b) leptospira é uma bactéria presente na urina de 
roedores
c) é uma doença contagiosa
d) as formas graves da doença podem causar 
icterícia
_________________________________________
22. A Política Nacional de Promoção à Saúde tem 
objetivo geral determinado. Assinale a alternativa que 
descreva de forma completa e CORRETAMENTE 
qual o objetivo geral. 

a) Promover ações que divulguem os serviços 
realizados
b) Deter o desenvolvimento do analfabetismo em 
todo território nacional
c) Promover a qualidade de vida e reduzir 
vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 
seus determinantes e condicionantes 
d) Deter o aumento dos casos de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis
_________________________________________
23. A classificação das doenças determina um 
grupo ao qual as características similares enquadram-
se. As doenças crônicas não transmissíveis são 
responsáveis por 72% dos óbitos no Brasil. Assinale 
a alternativa que contenha SOMENTE doenças 
crônicas não transmissíveis.

a) Hipertensão Arterial, Câncer, Doenças Renais, 
Caxumba 
b) Hipertensão Arterial, Enxaqueca, Hepatites, 
Doenças Pulmonares
c) Hipertensão, Arterial, Diabetes Mellitus, Doenças 
Pulmonares, Rubéola
d) Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Câncer e 
Doenças Respiratórias Crônicas
_________________________________________
24. Os órgãos competentes determinam as 
atribuições do Agente Comunitário de Saúde. 
Assinale a alternativa INCORRETA acerca das 
atribuições desse cargo.

a) Realizar visitas domiciliares semestrais para 
monitoramento de situações de risco à família
b) Registrar, para controle das ações de saúde, 
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à 
saúde 
c) Estimular a participação da comunidade nas 
políticas públicas como estratégia da conquista de 
qualidade de vida
d) Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico 
e sociocultural da comunidade de sua atuação
_________________________________________
25. Hábitos de higiene são fundamentais 
para a saúde do indivíduo. A higiene pessoal dos 
manipuladores de alimentos é fundamental para o 
manejo da saúde. A higienização das mãos tem a 
função de remover sujidades, prevenir e reduzir a 
contaminação dos alimentos que causam as doenças 
transmitidas por alimentos. Assinale a alternativa 
que representa CORRETAMENTE os passos que 
devem ser realizados pelos manipuladores.

a) lavar as mãos e partes expostas com água e 
sabão, secar com toalha, aplicar álcool 70%  e secar 
com papel toalha
b) lavar as mãos, punhos e partes expostas com 
água e sabão, secar com papel toalha, aplicar álcool 
96%  e secar com papel toalha
c) lavar as mãos, punhos e partes expostas com 
água e sabão, secar com papel toalha, aplicar álcool 
70%  e deixar secar naturalmente
d) lavar as mãos e partes expostas com água e 
sabão, secar com toalha, aplicar álcool 98%  e deixar 
secar naturalmente
_________________________________________
26. A Leishmaniose é uma doença infecciosa 
não contagiosa, causada por parasitas do gênero 
Leishmania. Ao qual os parasitas vivem e se 
multiplicam no interior das células que fazem parte 
do sistema de defesa do indivíduo, chamadas 
macrófagos. Há dois tipos de leishmaniose: 
leishmaniose tegumentar ou cutânea e a leishmaniose 
visceral ou calazar. Assinale a alternativa CORRETA 
para a transmissão dessa doença.
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a) A leishmaniose é transmitida por insetos 
hematófagos conhecidos como Culex, que por serem 
de tamanho considerado grande,  não são capazes 
de atravessar as malhas dos mosquiteiros e telas. 
O agente transmissor é mais encontrado em lugares 
úmidos, escuros, onde existem muitas plantas. 
As fontes de infecção das leishmanioses são, 
principalmente, os animais silvestres como aves.
b) A leishmaniose é transmitida por insetos 
hematófagos conhecidos como flebótomos ou 
flebotomíneos, que por serem minúsculos,  são 
capazes de atravessar as malhas dos mosquiteiros 
e telas. O agente transmissor é mais encontrado 
em lugares úmidos, escuros, onde existem muitas 
plantas. As fontes de infecção das leishmanioses 
são, principalmente, os animais silvestres, os 
flebotomíneos e também pode ser o cão doméstico.
c) A leishmaniose é transmitida por insetos 
hematófagos conhecidos como Leishmania, que 
por serem minúsculos,  são capazes de atravessar 
as malhas dos mosquiteiros e telas. O agente 
transmissor é mais encontrado em lugares secos, 
claros, onde existem muitas plantas como cactos. 
As fontes de infecção das leishmanioses são, 
principalmente, os animais silvestres como roedores, 
cães silvestres, raposas, morcegos.
d) A leishmaniose é transmitida por insetos 
hematófagos conhecidos como Barbeiro, que por 
serem grandes,  não são capazes de atravessar as 
malhas dos mosquiteiros e telas. O agente transmissor 
é mais encontrado em lugares  em lugares secos, 
claros, onde existem muitas plantas como cactos. 
As fontes de infecção das leishmanioses são, 
principalmente, aves e morcegos.
_________________________________________
27.  Assinale a alternativa INCORRETA para as 
Ações da Política Nacional de Saúde Bucal

a) Fluoretação daságuas
b) Higiene bucal supervisionada
c) Obturação
d) Aplicação tópica de flúor

28. “ Dengue é uma doença febril grave causada 
por um ____________. Existem ___________ 
tipos de vírus de dengue . Cada pessoa pode ter 
todos os sorotipos da doença, mas a infecção por 
um sorotipo gera imunidade permanente para ele. 
O___________ (vetor) da dengue é o mosquito Aedes 
aegypti, que precisa de ___________ parada para 
se proliferar.” Assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE a afirmação acima.

a) arbovírus, quatro, transmissor, água
b) arvovírus, cinco, causador, ar
c) arbovírus, seis, transmissor, terra
d) arvovírus, dois, causador, água
_________________________________________
29. Assinale a alternativa INCORRETA para a 
Esquistossomose

a) Apresenta ciclo biológico monoxênico
b) Biomphalária é hospedeiro intermediário
c) Conhecida popularmente como Barriga D’água
d) Exame parasitológico de fezes é o indicado para 
pesquisa de ovos
_________________________________________
30. Assinale a alternativa INCORRETA para a 
Imunização de crianças de 4 anos.

a) Reforço da difteria, tétano e coqueluche
b) Reforço da Polio
c) Tetra viral dose única
d) Varicela segunda dose

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 27/01/2020.


