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Português

O GIRASSOL
Sempre que o sol
Pinta de anil
Todo o céu
O girassol
Fica um gentil
Carrossel.
O girassol é o carrossel das abelhas.
Pretas e vermelhas
Ali ficam elas
Brincando, fedelhas
Nas pétalas amarelas.
— Vamos brincar de carrossel, pessoal?
— “Roda, roda, carrossel
Roda, roda, rodador
Vai rodando, dando mel
Vai rodando, dando flor.”
— Marimbondo não pode ir que é bicho mau!
— Besouro é muito pesado!
— Borboleta tem que fingir de borboleta na entrada!
— Dona Cigarra fica tocando seu realejo!
— “Roda, roda, carrossel
Gira, gira, girassol
Redondinho como o céu
Marelinho como o sol.”
E o girassol vai girando dia afora...
O girassol é o carrossel das abelhas.
MORAES, Vinicius de. A arca de Noé. 7. ed. Rio de Janeiro: José Olympio,
1981. p.7.

1-Sobre o texto, é CORRETO afirmar que:
a) Na sexta estrofe é onde o ritmo do poema fica mais acentuado.
b) O uso dos diminutivos "redondinho" e "marelinho" é feito para indicar que o
girassol não é bem redondo nem muito amarelo.
c) Roda, rodando e gira são adjetivos usados para indicar movimento do
girassol.
d) A repetição expressiva de fonemas e de palavras na quinta estrofe imita o
movimento do carrossel.
2-Assinale a alternativa INCORRETA sobre o texto:
a) Pintar de anil significa deixar o céu azul ou azulado.
b) O girassol, com a passagem do sol, vai girando, acompanhando a luz solar.
c) Os insetos que não podem entrar são o marimbondo, o besouro e a cigarra.
d) O uso de uma mesma palavra mais de uma vez demonstra falta de
criatividade do autor do texto.
3-"Fedelhas" significa:
a) criança enxerida, que se intromete onde não deveria.
b) que não tem odor agradável, fedida.
c) formato arredondado de carrossel.
d) coloração típica de abelhas.
4-Na canção, há alguns versos iniciados com travessão. Isso indica que:
a) é a parte mais importante do texto.
b) alguém está falando.
c) trata-se de uma música.
d) é uma frase que resume todo o texto.
5-Assinale a alternativa correta com a divisão silábica de carrossel:
a) ca-rro-ssel.
b) car-ro-ssel.
c) car-ros-sel.
d) carro-ssel.
Matemática
6-Às 12 horas de um determinado dia em Roseira os termômetros registraram
uma temperatura de + 3,5 Celsius. Das 12 as 18 horas a temperatura desceu 6
graus. Qual a temperatura registrada as 18 horas em Roseira?
a) 2,5 Celsius.
b) 9,5 Celsius.
c) -2,5 Celsius.
d) -3,5 Celsius.
7-Edson gasta 3/7 do salário para pagar a prestação do apartamento.com a
metade do que sobra ele paga a prestação de seus móveis e ainda fica com R$
276,00. Qual o seu salário?
a) R$ 966,00
b) R$ 590,00
c) R$1010,00
d) R$1250,00

8-Uma loja cobra por uma cópia simples R$ 0,15 e R$ 3,60 por uma cópia
colorida. Edmundo tinha R$ 10,00 e pediu duas copias coloridas de uma foto.
Com o dinheiro restante quantas cópias simples poderá pagar?
a) 15
b) 18
c) 16
d) 13

9-Quantos baldes de 600ml terei que usar para encher um tanque de 15 litro?
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35

10-Uma ambulância passa pelo Km 72 da Dutra as 11 horas e 53 minutos e
pelo Km 232 da mesma rodovia as 14 horas e 29 minutos. A duração do
percurso foi:
a) 2,36 horas
b) 2,20 horas
c) 2,46 horas
d) 2,60 horas

Conhecimentos Gerais
11-Qual as cores, oficiais da cidade de Roseira, de acordo com a Lei Orgânica
do Município?
a) Verde, Amarelo e Vermelho
b) Verde, Amarelo e Azul
c) Verde, Amarelo e Branco
d) Branco, Preto e Vermelho
12- Qual o valor do salário mínimo para 2020?
a) R$ 998,00
b) R$ 1.039,00
c) R$ 1.120,00
d) R$ 1.214,00

13-O ataque a bomba contra a sede da produtora Porta dos Fundos, na
madrugada de 24 de dezembro, ocorreu como retaliação ao filme "A Primeira
Tentação de Cristo", que retrata Jesus como:
a) Homofóbico.
b) Um homem gay.
c) Um enganador, mentiroso.
d) Egoísta, mesquinho.
14-A Advocacia-Geral da União (AGU) informou nesta sexta-feira, 3, que deve
recorrer de decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, que suspendeu redução
da cobrança do DPVAT.
O DPVAT é:
a) Seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via
terrestre.
b) Seguro de danos públicos causados por veículos automotores de via
terrestre.
c) Seguro de doenças prévias causadas por veículos automotores de via
terrestre.
d) seguro de danos públicos e pessoais causados por veículos automotores de
via terrestre
15- O município de Roseira possui:
a) 7 (sete) vereadores
b) 8 (oito) vereadores
c) 9 (nove) vereadores
d) 10 (dez) vereadores
Conhecimentos específicos
16- De acordo com a Lei 11.350/2006: "É__________e__________
a
presença de Agentes Comunitários de Saúde na Estratégia Saúde da Família e
de Agentes de Combate às Endemias na estrutura de vigilância epidemiológica
e ambiental." Completa corretamente as lacunas:
a) essencial; obrigatória.
b) facultativa; acessória.
c) dispensável; eletiva.
d) redundante; alternativa.
17- A sociedade deve participar no dia-a-dia do sistema. Para isto, devem ser
criados os Conselhos e as Conferências de Saúde, que visam formular
estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. Isso se refere
a qual princípio organizativo do SUS?
a) Regionalização e Hierarquização.
b) Descentralização.
c) Participação Popular.
d) Comando Único.

18- De acordo com a Portaria 2488/2011, são atribuições específicas do
Agente Comunitário de Saúde, EXCETO:
a) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros
atualizados.
b) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção,
respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo
acompanhamento do plano terapêutico do usuário.
c) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob
sua responsabilidade.
d) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a
população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade.

19- Julgue as seguintes afirmativas:
I. Ações de promoção à saúde são aquelas que vão contribuir para
proporcionar autonomia ao indivíduo e à família, com informações que os
tornem capazes de escolher comportamentos que vão favorecer a sua saúde,
relacionadas ao modo de viver, condições de trabalho, educação, lazer e
cultura.
II. Reabilitação são ações que contribuem para a redução de incapacidades e
deficiências com o objetivo de melhorar a qualidade de vida.
III. Bem estruturada e organizada, a Atenção Primária à Saúde (APS) resolve
os problemas de saúde mais comuns/frequentes da população, reduz os danos
ou sofrimentos e contribui para uma melhor qualidade de vida das pessoas
acompanhadas.
IV. As ações e serviços de saúde devem ser pautados pelo princípio da
humanização, o que significa dizer que as questões de gênero (feminino e
masculino), crença, cultura, preferência política, etnia, raça, orientação sexual,
populações específicas (índios, quilombolas, ribeirinhos etc.) precisam ser
respeitadas e consideradas na organização das práticas de saúde.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II, III e IV.
c) afirmativas I e IV.
d) todas afirmativas.

20- Você deve estar sempre atento ao que acontece com as famílias de seu
território, identificando com elas os fatores socioeconômicos, culturais e
ambientais que interferem na saúde. Ao identificar ou tomar conhecimento da
situação-problema, você precisa conversar com a pessoa e/ou familiares e
depois encaminhá-la(los) à unidade de saúde para uma avaliação mais
detalhada. Caso a situação-problema seja difícil de ser abordada ou não
encontre abertura das pessoas para falar sobre o assunto, você deve:
a) relatar a situação para a sua equipe.
b) solicitar que a vizinhança tente conversar com a família.
c) procurar o líder da comunidade do local e relatar o problema.
d) aguardar o momento adequado para conversar com a família.
21- Assinale a alternativa INCORRETA:
a) O cadastramento das famílias de sua microárea é a etapa inicial do Agente
Comunitário de Saúde – o seu terriório de atuação – com, no máximo, 750
pessoas. Para realizar o cadastramento, é necessário o preenchimento de
fichas específicas.
b) Território, segundo a lógica da saúde, não é apenas um espaço delimitado
geograficamente, mas sim um espaço onde as pessoas vivem, estabelecem
relações sociais, trabalham, cultivam suas crenças e cultura.
c) O mapa é um desenho que representa no papel o que existe naquela
localidade: ruas, casas, escolas, serviços de saúde, pontes, córregos e outras
coisas importantes.
d) Entende-se por microáreas de risco aqueles espaços dentro de um território
que apresentam condições menos favoráveis ao aparecimento de doenças e
acidentes.
22- A falta de saneamento básico, água encanada, esgoto e higiene causam
principalmente doenças:
a) Respiratórias crônicas.
b) Do trato gastro-intestinal.
c) Crônicas como hipertensão e diabétes.
d) Sexualmente transmissíveis.
23- Sobre educação sexual, pode-se afirmar que:
a) A educação sexual auxilia a população cuidar mais de sua saúde e evitar
riscos de uma relação sexual sem proteção.
b) Coito interrompido é considerado o melhor método para evitar gravidez e
transmissão de doenças venéreas.
c) A educação sexual incentiva crianças a iniciarem a vida sexual
precocemente.
d) O planejamento familiar deve ser realizado exclusivamente pelo pai da
família.

24- A vacina contra o HPV previne o papiloma, vírus humano que causa
cânceres e verrugas genitais. Devem ser realizadas 2 doses com seis meses
de intervalo entre as doses, nas meninas dos ______________ e nos meninos
de ___________. Completa corretamente as lacunas, respectivamente:
a) 8 a 12 anos; 10 a 15 anos.
b) 10 aos 15 anos; 11 aos 16 anos.
c) 9 a 14 anos; 11 a 14 anos.
d) 11 aos 14 anos; 10 aos 14 anos.

25- Doença causada por um arbovírus, vírus transmitidos por artrópodes. O
vírus é transmitido pela picada de mosquitos da espécie Aedes que também
são responsáveis pela transmissão da chikungunya, febre amarela e Zika.
Trata-se:
a) da dengue.
b) da tuberculose.
c) da leishmaniose.
d) da hanseníase.

