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De acordo com a tirinha, responda as perguntas 1 e 2:
1. É INCORRETO afirmar que:
a) O pai apresenta, na primeira tirinha, seriedade em sua feição querendo
conversar com o filho sobre coisas complexas da vida.
b) O filho compreende rapidamente e corretamente o objetivo da conversa
iniciada pelo pai.
c) Para Messias a vida a qual seu pai faz referência, são as oportunidades de
jogar no videogame, os coraçõezinhos na tela.
d) Na segunda tirinha, o pai demonstra perplexidade com a resposta do filho.
2. No final o pai desiste de dizer o que pretendia ao filho pois:
a) O filho faz com que seu pai mude sua concepção de vida.
b) O pai percebe que seu filho é muito mais inteligente do que imaginava.
c) O pai notou sua imaturidade.
d) O pai não quis atrapalhar o momento de distração no videogame do filho.
3. Assinale a afirmativa em que as palavras estão grafadas com “g” e “j”
corretamente:
a) relógio, vertigem, gorjeta.
b) majestade, gibóia, genjiva.
c) mejera, desageitado, ultraje.
d) anjelical, relógio, lisongeiro.
4. Qual dos plurais abaixo está INCORRETO
a) balões.
b) estações.
c) limões.
d) cidadões.

5. Nas alternativas abaixo, o prefixo “in”, ou suas variantes, são utilizados com
valor negativo, EXCETO em:
a) ilícito.
b) impregnado.
c) inválido.
d) incerteza.

Matemática
A tabela mostra os cinco países mais populosos do mundo. Responda as
próximas cinco questões de acordo com a tabela.
País
População
Indonésia
273 523 621
Índia
1 380 004 385
Paquistão
220 892 331
Estados Unidos
331 002 647
China
1 439 323 774
6. Qual o país mais populoso?
a) Indonésia.
b) Índia.
c) Paquistão.
d) China.
7. Qual a posição ocupada pelos Estados Unidos?
a) segunda posição.
b) terceira posição.
c) quarta posição.
d) quinta posição.
8. Quantos habitantes a Indonésia possui a mais que o Paquistão?
a) 494 415 952
b) 110 446 165
c) 52 631 290
d) 50 478 190
9. Caso a China dividisse seu território em dois e igualmente a população entre
eles, cada território teria:
a) 548 685 157 habitantes.
b) 687 987 117 habitantes.
c) 702 554 627 habitantes.
d) 719 661 887 habitantes.
10. Somando a população da Indonésia e da Índia teremos quantos habitantes
no total?
a) 1 653 528 006
b) 1 698 584 246
c) 1 687 958 776
d) 1 647 254 346

Conhecimentos gerais
11. A cidade foi onde a Covid-19 foi detectada pela primeira vez foi Wuhan, que
se localiza:
a) na Tailândia.
b) na Ucrânia.
c) na China.
d) no Japão.
12. Prefeito de São Paulo reeleito em segundo turno em 2020:
a) Celso Russomano.
b) Bruno Covas.
c) João Dória.
d) Rodrigo Maia.
13. De acordo com a história do município de Roseira, o povoado que deu
origem ao município de Roseira surgiu por volta do séc. XVIII, às margem do:
a) Caminho das Pedras.
b) Caminho Real.
c) Caminho do Ouro.
d) Caminho das Águas.
14. De acordo com a história do município de Roseira, no dia 31 de dezembro
de 1963, foi aprovada a Lei Estadual nº 8050, do deputado José Armando
Zollner Machado, criando o município de Roseira, desmembrando-o de:
a) Aparecida.
b) Potim.
c) Taubaté.
d) Lagoinha.
15. Dentro da área de Proteção Ambiental de Roseira Velha, às margens do
_____________ e em alguns pontos isolados de preservação, podemos
encontrar mata nativa, vestígios de Mata Atlântica, de formações arbóreas,
frutíferas, arbustivas e herbáceas. Completa corretamente a lacuna:
a) Ribeirão Pirapitingui.
b) Ribeirão Piratini.
c) Ribeirão dos Pombos.
d) Rio Paraíba.

Conhecimentos específicos
16. Sobre a Atenção Primária à Saúde (APS), também conhecida no Brasil
como Atenção Básica (AB), da qual a Estratégia Saúde da Família é a
expressão que ganha corpo no Brasil, é INCORRETO afirmar que:
a) é caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações de
promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.
b) 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.
c) orienta-se também pelos princípios da acessibilidade, vínculo, continuidade
do cuidado (longitudinalidade), responsabilização, humanização, participação
social e coordenação do cuidado.
d) Possibilita uma relação de longa duração entre a equipe de saúde e os
usuários, sendo o foco da atenção a doença, e não a pessoa.
17. Para realizar um bom trabalho, o agente comunitário precisa, EXCETO:
a) Conhecer o território.
b) Conhecer não só os problemas da comunidade, mas também suas
potencialidades de crescer e se desenvolver social e economicamente.
c) Atuar no domicílio de maneira restrita, não interferindo nos espaços
comunitários.
d) Ser ativo e ter iniciativa.
18. A etapa inicial de seu trabalho é o cadastramento das famílias de sua
microárea. Os dados desse cadastramento devem ser de conhecimento:
a) de toda a equipe de saúde.
b) somente dos agentes comunitários de saúde.
c) dos agentes comunitários e do auxiliar de enfermagem.
d) dos agentes comunitários, do auxiliar de enfermagem e do enfermeiro.
19. Por meio da visita domiciliar, é possível, EXCETO:
a) Identificar os moradores, por faixa etária, sexo e raça, ressaltando situações
como gravidez, desnutrição, pessoas com deficiência.
b) Realizar consultas médicas básicas; aferir pressão arterial e glicemia.
c) Ajudar as pessoas a refletir sobre os hábitos prejudiciais à saúde.
d) Orientar a população quanto ao uso correto dos medicamentos e a
verificação da validade deles.
20. Quando você não souber responder a alguma pergunta, o mais adequado
é:
a) Orientar a família a buscar informações na internet.
b) Dizer que vai procurar a resposta e trazê-la na próxima visita.
c) Inventar alguma resposta genérica para nao demonstrar desconhecimento.
d) Ligar diretamente para o celular do médico da unidade.

21. Nos primeiros dias de vida, o bebê perde peso e isso é normal. Perde
líquido e elimina as primeiras fezes (mecônio). Ele está se acostumando ao
novo ambiente. Deve recuperar seu peso em mais ou menos:
a) 10 dias.
b) 20 dias.
c) 30 dias.
d) 2 meses.
22. Assinale a alternativa correta sobre doenças crônicas:
a) Hipertensão ocorre quando a pressão que o sangue exerce nas paredes das
artérias para se movimentar é muito fraca, ficando abaixo dos valores
considerados normais.
b) Redução do volume de urina; Sede intensa; aumento de peso e fraqueza
são sintomas de diabetes.
c) A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa causada por um vírus.
d) A hanseníase afeta principalmente a pele e os nervos periféricos, mas
também compromete articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos.
23. As principais situações que aumentam o risco de se pegar uma DST são,
EXCETO:
a) Pessoas que têm relações sexuais sem usar camisinha.
b) Pessoas que costumam usar banheiros públicos onde a privada é suja e
contaminada.
c) Pessoas cujo companheiro ou companheira tem relação sexual com outras
pessoas sem usar camisinha.
d) Pessoas que usam drogas injetáveis, compartilhando agulhas e seringas,
isto é, duas ou mais pessoas usando as mesmas agulhas e seringas.
24. Ao realizar o auto-exame das mamas, é importante que as mulheres
saibam que:
a) As mamas sempre são rigorosamente iguais.
b) O autoexame substitui o exame clínico de rotina.
c) A melhor época para realizar o auto-exame é uma semana após a
menstruação.
d) A presença de um nódulo (caroço) mamário é obrigatoriamente indicador de
câncer.
25. O seu foco de atuação para a pessoa com deficiência deve ser:
a) Que ela se mantenha sempre em casa com atenção prioritária da família.
b) Que ela desenvolva suas capacidades para ser autônoma e participativa,
com respeito às suas escolhas, decisões e determinações sobre sua própria
vida.
c) Que a família tenha autonomia sob todas as decisões relativas à pessoa
com deficiência pois ela não tem capacidade mental.
d) Que a comunidade local resolva todas as questões pertinentes ao deficiente.

