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INSTRUÇÕES 
 

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

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

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

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

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

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

ou rasura. 

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

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início 

da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 3. 

 

SOLIDARIEDADE 

 

 O gesto não precisa ser grandioso nem público, não é necessário pertencer a uma ONG ou fazer uma 

campanha. Sobretudo, convém não aparecer. 

 O gesto primeiro devia ser natural, e não decorrer de nenhum lema ou imposição, nem convite nem 

sugestão vinda de fora. 

  Assim devíamos ser habitualmente, e não somos, ou geralmente não somos: cuidar do que está do 

nosso lado. Cuidar não só na doença ou na pobreza, mas no cotidiano, em que tantas vezes falta a 

delicadeza, a gentileza, a compreensão; esquecidos os pequenos rituais de respeito, de preservação do 

mistério, e igualmente da superação das barreiras estéreis entre pessoas da mesma casa, da família, das 

amizades mais próximas.  

 Dentro de casa, onde tudo deveria começar, onde se deveria fazer todo dia o aprendizado do belo, do 

generoso, do delicado, do respeitoso, do agradável e do acolhedor, mal passamos, correndo, tangidos 

pelas obrigações. Tão fácil atualmente desculpar-se com a pressa: o trânsito, o patrão, o banco, a conta, a 

hora extra... Tudo isso é real, tudo isso acontece e nos enreda e nos paralisa.  

 Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar pra pensar pode ser tão ameaçador...) e fizesse um 

pequeno cálculo, talvez metade ou boa parte desses deveres aparecesse como supérfluo, frívolo, 

dispensável.  

Uma hora a mais em casa não para se trancar no quarto, mas para conviver. Não com obrigação, sermos 

felizes com hora marcada e prazo pra terminar, mas promover desde sempre a casa como o lugar do 

encontro, não da passagem; a mesa como lugar do diálogo, não do engolir quieto e apressado; o quarto 

como o lugar do afeto, não do cansaço. 

  Pois se ainda não começamos a ser solidários dentro de nós mesmos e dentro de nossa casa ou do nosso 

círculo de amigos, como querer fazer  campanhas,  como pretender  desfraldar bandeiras, como desejar 

salvar o mundo − se estamos perdidos no nosso cotidiano?  

 Como dizer a palavra certa se estamos  mudos, como escutar se estamos surdos, como abraçar se 

estamos congelados? 

  Para mim, a solidariedade precisa ser antes de tudo o aprendizado da humanidade pessoal.  

  Depois de sermos gente, podemos − e devemos − sair dos muros e tentar melhorar o mundo. Que anda 

tão, tão precisado. 

 

LUFT Lya. 
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01) Pelas características predominantes do texto, 

assinale a alternativa que indique a tipologia 

textual a que ele pertence: 
 

(A) Narração. 

(B) Descrição. 

(C) Dissertação. 

(D) Injunção. 
 

02) A leitura do texto permite afirmar que a 

autora se sente: 
 

(A) Saudosista. 

(B) Idealista. 

(C) Improdutiva. 

(D) Irônica. 

 

03)  “Mas, por outro lado, se a gente parasse 

(...).” 
 

O termo destacado estabelece a seguinte relação 

de ideia:   

(A) Contradição. 

(B) Explicação. 

(C) Condição. 

(D) Conclusão. 

 

04) Marque a opção em que há erro ortográfico: 

 

(A) Viagem – ageitar – sugestão. 

(B) Analisar – improvisar – economizar. 

(C) Ascensão – suspensão – contusão. 

(D) Misto – quis – gás.  

 

05)  “Dentro de casa, onde tudo deveria começar, 

onde se deveria fazer todo dia o aprendizado 

do belo (...)”. 

 

Assinale a alternativa que justifica corretamente 

as vírgulas nessa frase :  

(A) Separar orações coordenadas assindéticas. 

(B) Separar vocativo. 

(C) Separar adjunto adverbial deslocado e oração 

adverbial. 

(D) Separar oração explicativa. 

06)  “Assim devíamos ser habitualmente, e não 

somos (...)” 
 

É correto afirmar sobre a classificação da palavra 

destacada na frase: 

(A) Verbo. 

(B) Advérbio. 

(C) Substantivo. 

(D) Adjetivo 

 

07) Considerando a norma culta, a concordância 

nominal está INCORRETA na seguinte 

frase: 
 

(A) Encontrei bastantes amigos na festa de 

formatura. 

(B) Aveia é boa para a saúde. 

(C) Não diga nada, agora é necessário prudência.  

(D) Anexos ao processo, estavam os documentos 

do acusado. 

 

08) A palavra destacada deve ser acentuada na 

opção: 
 

(A) Rubrica significa assinatura abreviada de 

alguém ou uma pequena anotação. 

(B) Ontem à tarde, o céu ficou coberto de 

nuvens. 

(C) As manifestações de protesto da população 

tem ocasionado enormes transtornos aos 

lojistas. 

(D) A entrada para o show de mágica era gratuita 

para as crianças. 
 

09) Assinale a alternativa que estiver 

INCORRETA quanto à flexão dos verbos: 
 

(A) Poucas pessoas reaveram o que arriscaram 

em jogos de azar.  

(B) É provável que todas as malas caibam no 

porta-malas do táxi. 

(C) Quando elas nos virem aqui, vão ficar muito 

felizes. 

(D) O professor exigia que nos mantivéssemos 

atentos à aula. 
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10) A classificação dos termos destacados está 

INCORRETA na opção: 

 

(A) O guarda de trânsito prendeu o motorista 

embriagado.  (predicativo do objeto) 

(B) As ruas foram lavadas pela chuva. (objeto 

indireto) 

(C) Sua confiança na defesa continuava 

inabalável. (complemento nominal) 

(D) As crianças querem atenção. (objeto direto) 

 

 

 

 

 

 
11) Com relação a teclas de atalhos de teclado do 

Explorador de Arquivos (Windows Explorer) 

do Sistema Operacional Microsoft Windows 

10, analise as afirmativas. 

 

I. Ctrl + N (Abre uma nova janela). 

II. Ctrl + Shift + N (Cria uma nova pasta). 

III. Alt + Enter (Abre a caixa de diálogo 

Propriedades do item selecionado). 

IV. F11 (Maximiza ou minimiza a janela ativa). 

 

Está correto: 

(A) Apenas I, II e III 

(B) Apenas II e III 

(C) Apenas II, III e IV 

(D) I, II, III e IV 

 

12) É possível refinar o resultado de uma busca 

no site www.google.com incluindo alguns 

símbolos ou palavras junto a pesquisa 

desejada. Das alternativas abaixo, assinale a 

alternativa que corresponde a técnica que 

realiza a pesquisa somente em um site 

específico. 

 

(A) Coloque "site:" antes de um site ou domínio. 

Por exemplo, site:www.site.com.br 

(B) Coloque "info:" antes de um site ou domínio. 

Por exemplo, info:www.site.com.br 

(C) Coloque "cache:" antes de um site ou 

domínio. Por exemplo, 

cache:www.site.com.br 

(D) Coloque um site ou domínio entre aspas. Por 

exemplo, “www.site.com.br”  

 

13) Das alternativas abaixo assinale a alternativa 

que melhor define o BACKUP 

INCREMENTAL. 

 

(A) Faz a cópia completa de todos os arquivos 

alterados ou não. 

(B) Faz a cópia somente dos arquivos alterados 

desde último backup realizado. 

(C) Faz a cópia dos arquivos alterados desde o 

último backup completo. 

(D) Faz a cópia de todos os arquivos, alterados ou 

não, e verifica a integridade dos dados. 

 

14) Em relação a extensão de arquivos padrão do 

Software Microsoft Excel 2010, analise as 

afirmativas. 

 

I. .xlxm – Extensão padrão do Modelo do 

Excel. 

II. .xlsx - Extensão padrão de Pasta de 

Trabalho do Excel. 

III. .xlsb - Extensão padrão de Pasta de 

Trabalho Binária do Excel. 

IV. .xltx  - Extensão padrão de Pasta de 

Trabalho Habilitada para macro no Excel. 

 

Está correto: 

(A) Apenas I, II e III 

(B) Apenas II e III 

(C) Apenas II, III e IV 

(D) I, II, III e IV 

 

 

 

INFORMÁTICA                                      

QUESTÕES DE 11 A 20 

http://www.site.com.br/
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15) Em relação as opções para proteger um 

documento no Microsoft Word 2010. 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Marcar como Final - Torna o documento 

somente leitura. 

(B) Criptografar com Senha - Define uma senha 

para o documento. 

(C) Restringir Edição - Somente o proprietário 

pode alterar o documento. 

(D) Adicionar uma Assinatura Digital - Adiciona 

uma assinatura digital visível ou invisível. 

 

16) Dos conectores e portas descritas abaixo, 

assinale a alternativa que NÃO oferece 

suporte a conexão do dispositivo Mouse. 

 

(A) mSATA. 

(B) Serial. 

(C) USB. 

(D) PS/2. 

 

17) Alguns códigos maliciosos conhecidos como 

malware, proveniente do termo em inglês 

MALicious software, podem realizar ações 

danosas e maliciosas em um computador 

contaminado. 

 

Das alternativas abaixo, qual NÃO corresponde a 

um tipo de malware. 

(A) Ransonware. 

(B) Screenlogger. 

(C) Adware. 

(D) Middleware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Das opções abaixo assinale a que NÃO 

corresponde a um dispositivo de entrada. 

 

(A) Joystick. 

(B) Câmera filmadora. 

(C) Óculos para realidade virtual. 

(D) Leitor de código de barras. 

 

19) Das opções abaixo, assinale a alternativa que 

melhor define VPN. 

 

(A) Conecta um computador a uma rede privada 

através da internet de forma segura. 

(B) Serviço de rede responsável pelo envio de 

emails. 

(C) Protocolo de distribuição de endereços IP. 

(D) Serviço de armazenamento remoto de dados. 

 

20) Das alternativas abaixo, qual descreve a 

função CONT.VALORES do Microsoft 

Excel 2010. 

 

(A) Calcula quantos números há na lista de 

argumentos. 

(B) Calcula quantos valores há na lista de 

argumentos. 

(C) Conta o número de células vazias no 

intervalo. 

(D) Calcula o número de células em um intervalo 

que satisfaz determinados critérios. 
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21) A influenza, a Difteria e a Caxumba são 

doenças que apresentam a seguinte 

característica em comum: 

 

(A) São causadas por fungos. 

(B) Possuem o mosquito como animal vetor. 

(C) São preveníveis pela vacinação. 

(D) Não são curáveis e apresentam alta 

mortalidade. 

 

22) São Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DSTs): 

 

(A) Toxoplasmose e Mononucleose. 

(B) Sífilis e Tricomoníase. 

(C) Escabiose e Leptospirose. 

(D) Oncocercose e Coqueluche. 

 

23) O Ministério da Saúde recomenda a 

amamentação até os dois anos de idade ou 

mais, e que o bebê receba somente leite 

materno, sem necessidade de sucos, chás, 

água e outros alimentos nos primeiros:  

 

(A) 6 meses. 

(B) 9 meses. 

(C) 12 meses. 

(D) 18 meses. 

 

24) A Hipertensão Arterial Sistêmica, também 

conhecida como pressão alta, apresenta a 

seguinte característica: 

 

(A) É uma doença de notificação compulsória. 

(B) É uma das zoonoses mais comuns no Brasil. 

(C) É uma doença infecto contagiosa. 

(D) É uma doença crônica não transmissível. 

 

 

 

 

 

 

 

25) A falta de saneamento básico em uma 

determinada localidade pode contribuir para 

a transmissão da seguinte doença: 

 

(A) Leptospirose. 

(B) Donovanose. 

(C) Hepatite B. 

(D) Candidíase. 

 

26) No Programa Saúde da Família, cada 

microárea, que será a unidade operacional do 

Agente Comunitário de Saúde, deve contar 

com no máximo:  

 

(A) 500 habitantes 

(B) 750 habitantes. 

(C) 1000 habitantes 

(D) 1250 habitantes 

 

27) Não é uma doença transmissível: 

 

(A) Rubéola. 

(B) Sarampo. 

(C) Diabetes. 

(D) Tuberculose. 

 

28) O Sistema Único de Saúde (SUS) é 

considerado um dos maiores sistemas 

públicos de saúde do mundo e rege suas ações 

através dos seguintes princípios, exceto: 

 

(A) Equidade. 

(B) Integralidade. 

(C) Universalidade. 

(D) Razoabilidade. 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 30 
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29) Em uma visita domiciliar o morador relatou 

ao Agente Comunitário de Saúde o 

aparecimento de uma mancha hipocrômica 

em seu braço com ausência de sensibilidade 

no local. Esta mancha pode ser característica 

da seguinte doença: 

 

(A) Teníase. 

(B) Hanseníase. 

(C) Febre amarela. 

(D) Tuberculose. 

 

30) As verminoses são doenças muito comuns na 

infância. Representa um exemplo deste tipo 

de doença: 

 

(A) Febre maculosa. 

(B) Asma. 

(C) Gonorreia. 

(D) Enterobíase. 

 

 


