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PROVA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
1 - A afirmação: “Essas são palavras de um renomado professor da cidade de Porteiras.” quer 
dizer que o professor é: 
a) Alto          b)famoso          c) rico         d) trabalhador 

 
2 - Leia a frase a seguir e assinale a alternativa que apresenta termos para completa-la corretamente.  
"Se é para ....... dizer o que penso, creio que a escolha se dará entre ....... ." 
a) mim, eu e tu  b) eu, mim e ti  c) mim, me e ti  d) mim, mim e tu 
 
3 - A palavra AVERIGUAR significa: 
a) verificar              b) reformular        c) avisar           d) viajar 
 
4 - A respeito do uso da letra Z, somente uma das alternativas abaixo NÃO contém erro: 
a) analizar           b) paralizar           c) quizer            d) nacionalizar 
 
5 - Marque a alternativa em que o verbo está conjugado no futuro do pretérito: 
a) comprei            b) comprou          c) comprará           d) compraria 
 
6 - As palavras abaixo devem ser grafadas com as letras CH, exceto: 
a) chícara         b) chácara          c) macho           d) despacho  
 
7 - A separação de sílabas está incorreta em: 
a) U-ru-guai      b) i-guais        c) pra-i-a   d) des-ci-da 
 
8 - Assinale a frase em que há um erro de conjugação verbal: 
a) Requeiro-lhe um atestado de bons antecedentes. 
b) Ele interviu na questão. 
c) Eles foram pegos de surpresa. 
d) O vendeiro proveu o seu armazém do necessário. 
 

9 - Por favor, passe _____ caneta que está aí perto de você; _____ aqui não serve para _____ 
desenhar. 

a) aquela, esta, mim 
b) esta, esta, mim 
c) essa, esta, eu 
d) essa, essa, mim 
 

10 - A alternativa em que o acento indicativo de crase não está correto é: 
a) Tais informações são iguais às que recebi ontem. 
b) Perdi uma caneta semelhante à sua. 
c) A construção da casa obedece às especificações da Prefeitura. 
d) O remédio devia ser ingerido gota à gota, e não de uma só vez. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 

 
11- Qual dos princípios abaixo NÃO faz parte da Lei Orgânica de Saúde nº 8.080/90? 
a) Integralidade.         b)Centralização. c)Igualdade.          d) Universalidade 
 
12 - Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação de vários segmentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho 
de Saúde. Trata-se: 
a) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.                b) Conferência de Saúde. 
c) Conselho de Saúde.                                                       d) Ministério da Saúde. 
 
13 –Na constituição federal há o capítulo da saúde, o que diz o artigo 196 deste capítulo: 
a) Que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 
b) Que a saúde é dever exclusivo do Estado  
c) Que a saúde é dever da família. 
d) Que a saúde deve ser provido pro cada cidadão. 
 
14 - Qual das seguintes atividades não é realizada na atenção primária ou atenção básica? 
a) Testes rápidos de HIV   b) Realização deconsultas 
c) Eletroencefalograma   d) Vacinação. 
 
15 – Sobre o Decreto 7508/2011 podemos afirmar que ele trata sobre: 
a) Equidade                                                 b) Princípios do SUS 
c) Regulamentação da Lei 8080/90             d) Ampliação do campo de atuação do SUS 
 
16 -qual dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem relação direta com os 
conceitos de igualdade e de justiça: 
a) equidadeb) descentralização       c) acessibilidade    d) universalidade 
 
 
17–Não é papel do ACS: 
a) Aferir pressão arterial                   b) fazercadastro de usuário do SUS 
c) Orientar sobre o combate a dengue       d) orientar sobre vacinação 
 
18 - De acordo com o Decreto 7508/11, preencha as lacunas abaixo com os números correspondentes 
às suas descrições e assinale a alternativa CORRETA sobre a seguinte definição: “Conjunto de ações 
e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde.” 
a) Mapa da saúde                    b) Redes de atenção à saúde 
c) Região de saúde                  d) Conferência de saúde 

19 –Sobre as atribuições dos ACS no controle da dengue, analise a afirmativas abaixo e, em seguida 
a ssinale a alternativa correta: 

I. Os ACS devem atuar junto aos domicílios, informando aos seus moradores sobre a 
doença. 
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II. Os ACS devem orientar e acompanhar o morador na remoção, destruição e vedação de 
objetos que possam se transformar em criadouros de mosquito. 

III. Os ACS devem remover mecanicamente os ovos e as larvas do mosquito, caso seja 
necessário. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II 
b) Somente I 
c) Somente II 
d) I e III 

20 –Sobre as atribuições dos ACS no controle da tuberculose, marque a opção INCORRETA: 

a) Verificar a situação do cartão de vacina 
b) Encaminhar o paciente a equipeparaconsulta 
c) Solicitor exames 
d) Encaminharoscontatos do pacienteparaavaliação 
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PROVA MÉDICO 
 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

1 –Leia o texto:          O problema ecológico 
Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus tripulantes diriam 
que neste planeta não habita uma civilização inteligente, tamanho é o grau de destruição dos recursos 
naturais. Essas são palavras de um renomado cientista americano. Apesar dos avanços obtidos, a 
humanidade ainda não descobriu os valores fundamentais da existência. O que chamamos 
orgulhosamente de civilização nada mais é do que uma agressão às coisas naturais. A grosso modo, a 
tal civilização significa a devastação das florestas, a poluição dos rios, o envenenamento das terras e 
a deterioração da qualidade do ar. O que chamamos de progresso não passa de uma degradação 
deliberada e sistemática que o homem vem promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra contra 
a natureza. 
Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado). 

Para o autor, a humanidade: 

a) demonstra ser muito inteligente.b) ouve as palavras do cientista. 

c) age contra sua própria existência.d) preserva os recursos naturais. 

 
2 - “Os animais que eu treino não são obrigados a fazer o que vai contra a natureza deles.” O 
sentimento que melhor define a posição do autor perante os animais é: 
a) fé               b) respeito         c) solidariedade         d) amor 

 
3 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) paralização             b) suspenção          c) reivindicar    d) imprecionante 
 
4 - Responda à questão com base na tirinha abaixo. 

 

O humor da tirinha foi conferido, sobretudo, pela não compreensão por parte da personagem Chico 
Bento da figura de linguagem utilizada por seu interlocutor. A essa referida figura de linguagem dá-se 
o nome de 
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a) anáfora         b) metonímia              c) perífrase                d) hipérbole 
 

5 - leia as seguintes orações abaixo eassinale a que não está pontuada corretamente: 

a) Os garotos, inquietos, esperavam o resultado do pedido. 
b) Inquietos, os garotos esperavam o resultado do pedido. 
c) Os garotos esperavam, inquietos, o resultado do pedido.. 
d) Os garotos, esperavam inquietos, o resultado do pedido. 

6 - A alternativa em que a palavra está separada em sílabas corretamente é: 

a) a - li - en - í - ge - na                         b) es - pe - cia - is 
c) psi - có - lo - god) zoo - ló - gi–co 

7 - Quanto ao uso do “ porque” em suas diversas variações, qual das frases está corretamente 
escrita? 

a) Por quê você não foi a festa? 
b) Porquê você não foi a festa? 
c) Por que você não foi a festa? 
d) Porque você não foi a festa? 

8 - Analise as palavras abaixo e assinale a palavra cujo gênero está indevidamente indicado pelo 
artigo. 
a) a dó                b) a dinamite               c) a cald) o champanhe 
 
9 - Em qual das palavras abaixo a letra x apresenta não um, mas dois fonemas? 
a) complexo            b) bruxa         c) exemplo         d) executivo 
 
10- Assinale a alternativa cuja palavra está com a grafia correta: 
a) mixto       b) picinac) flecha      d) sargeta 
 
 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

11- Qual a o documento legalque institui o Programa Previne Brasil:  

a) portaria N° 3222 de 10 de dezembro de 2019 
b) portaria N° 2979 de 12 de novembro de 2019 
c) portaria N° 3.992 de 28 de dezembro de 2017 
d) lei N° 8080/90 

12 - Dentro dos critérios de vulnerabilidade socioeconômica contemplados na portaria N° 2979 de 12 
de novembro de 2019, temos vários, com exceção de: 

a) pessoas cadastradas com idade até 5 (cinco) anos e com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais. 
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a) Pessoas cadastradas no Programa Bolsa Família (PBF); 
b) Pessoas cadastradas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC); 
c) Pessoas cadastradas beneficiárias de benefício previdenciário no valor de até dois salários 

mínimos.de até dois salários mínimos. 

13 – Sobre um instrumento do SUS: O objetivo desta ferramenta é facilitar o atendimento, 
possibilitando uma identificação mais rápida do paciente, a marcação de consultas e exames e 
melhorar o acesso aos medicamentos pela rede do SUS. Trata-se do:: 
a) HumanizaSUS.                           b) Sistema de Informação da Atenção Básica. 
c) Banco de preços em Saúde.       d) Cartão Nacional de Saúde – CNS. 
 
14 – O SUS tem os princípios básicos, qual dos princípios abaixo NÃO faz parte da Lei Orgânica de 
Saúde nº 8.080/90? 
a) Centralização        b) Universalidade.       c) Igualdade.          d) Integralidade 
 
15 - Com base no Decreto 7508/2011 esta definição constitui, leia o trecho a seguir e assinale a que 
se refere: “O espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados” . 
a) Microrregião de Saúde       b) Região da Saúde     c) Regional de Saúded) Macrorregião de Saúde 
 
16 - As instâncias definidas na Lei nº 8.142/1990 para o controle social no Sistema Único de Saúde 
são: 
a) Conselho Tutelar e Conselho de Saúde. 
b) Ouvidorias do SUS e Fundo Nacional de Saúde. 
c) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
d) Conferência de Saúde e Fundo Nacional de Saúde. 
 
17 - Sobre o Controle social na gestão do Sistema Único de Saúde, com base na Lei nº 8.142 de 
1990, assinale a alternativa correta. 
a)A Conferência de Saúde tem o objetivo de formular estratégias e controlar a execução da política de 
saúde na instância correspondente. 
b) O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de governo, com o Conselho de Saúde, sendo 
a Conferência de Saúde uma instância optativa pelo gestor correspondente. 
c) Diferentemente das Conferências de Saúde que se reúnem há cada 4 anos ou extraordinariamente, 
os Conselhos de Saúde são órgãos de caráter permanente e deliberativo. 
d) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde não têm representação no Conselho Nacional de Saúde. 
 
18 - De acordo com o Decreto 7508/11, preencha as lacunas abaixo com os números correspondentes 
às suas descrições e assinale a alternativa CORRETA sobre a seguinte definição: “Conjunto de ações 
e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde.” 
a) mapa da saúde                 b) redes de atenção à saúde 
c) região de saúde                d) conferência de saúde 
 
19 - O que diz o artigo 196 da Constituição Brasileira: 
a) Que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 
b) Que a saúde é dever exclusivo do Estado  
c) Que a saúde é dever da família. 
d) Que a saúde deve ser provido pro cada cidadão. 
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20 - A portaria nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019dispõe sobre os indicadores do pagamento por 
desempenho, no âmbito do Programa Previne Brasil. Sobre esses indicadores, qual não será avaliado 
em 2020: 

a) proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; 
b) ações em saúde mental; 
c) cobertura de exame citopatológico; 
d) percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada. 
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PROVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

1 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) paralização             b) suspenção         c) reivindicar   d) imprecionante 

 
2 - Responda à questão com base na tirinha abaixo. 

 

O humor da tirinha foi conferido, sobretudo, pela não compreensão por parte da personagem Chico 
Bento da figura de linguagem utilizada por seu interlocutor. A essa referida figura de linguagem dá-se 
o nome de 

a) metonímia           b) anáfora c) perífrase                d) hipérbole 
 

3 - leia as seguintes orações abaixo eassinale a que não está pontuada corretamente: 

a) Os garotos, inquietos, esperavam o resultado do pedido. 
b) Inquietos, os garotos esperavam o resultado do pedido. 
c) Os garotos esperavam, inquietos, o resultado do pedido.. 
d) Os garotos, esperavam inquietos, o resultado do pedido. 

4 - A alternativa em que a palavra está separada em sílabas corretamente é: 

a) a - li - en - í - ge - na                          b) es - pe - cia - is 
c) psi - có - lo – go    d) zoo - ló - gi–co 

5 - Quanto ao uso do “ porque” em suas diversas variações, qual das frases está corretamente 
escrita? 

a) Por quê você não foi a festa? 
b) Porquê você não foi a festa? 
c) Por que você não foi a festa? 
d) Porque você não foi a festa? 
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6- Assinale a alternativa cuja palavra está com a grafia correta: 
a) mixto       b) picinac) flecha      d) sargeta 
 
7 -Assinale a alternativa cujo verbo esteja no futuro do pretérito: 
a) Nós fugiremos para Porteiras        b) Nós fugiríamos para Porteiras 
c) Nós fugimos de Porteiras               d) Eles fugirão para Porteiras 
 
8 - Opção que preenche corretamente as lacunas: O gerente do Banco do Brasil de Porteiras dirigiu-se 
___ sua sala e pôs-se ___ falar ___ todas as pessoas convocadas. 

a) à - à – à        b) à - a – a       c) à - à – a      d) a - a – à 
 
9 – Sobre a colocação do pronome oblíquo está ERRADA em: 

a) Para não aborrecê-lo, tive de sair da sala. 
b) Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. 
c) Não me submeterei aos seus desejos. 
d) Ele me olhou algum tempo atento. 
 
10 – Assinale a alternativa quecompleta corretamente a frase: O …… do prefeito de Ibimirin do Ceará 
foi ….. ontem. 
a) mandato – cassado  b) mandato – caçado 
c) mandado – casçado  d) mandado – cassado 
 
 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
 
11-O Art. 24. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB N.º 9.394/1996),trata da organização da 
Educação Básica, nos níveis Fundamental e Médio, com a elaboração de regras comum. Com relação 
à regra de classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, 
assinale a alternativa incorreta:  
a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria 
escola; 
b) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, em outra 
escola; 
c) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 
d) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o 
grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa 
adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; 

 

12 – O Plano Nacional de Educação – PNE, aprovado pela LEI N° 13.005/2014, está organizado em 
metas e estratégias, para o cenário político educacional brasileiro, no período compreendido de 2014 
a 2024 e serviu de espelho para que Estados e Municípios elaborassem seus o planos Estaduais e 
Municipais de Educação. Sobre o PNE é correto afirmar que é composto por: 
 
a) 20 metas, sendo a primeira sobre o ensino fundamental. 
b) 21 metas, sendo a primeira sobre a educação infantil. 
c) 19 metas, sendo a primeira sobre a educação especial.  
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d) 20 metas, sendo a primeira sobre a educação infantil. 
 

13 -A Meta 15, do Plano Nacional de Educação – PNE, garante, em regime de colaboração entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Município, a formação dos profissionais da educação de que 
tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação 
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 
Assinale a alternativa correta a respeito do prazo para que esta meta seja alcançada à partir da 
aprovação do PNE.  
a) 1 (um) ano de vigência.  b) 2(dois) anos de vigência. 

c) 3 (três) anos de vigência.  d) 4 (quatro) anos de vigência. 

 

14-Conforme a Lei nº 9.394/96 – LDB, o ensino será ministrado com base, dentre outros, nos 
seguintes princípios: EXCETO: 
a) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
b) Gestão democrática do ensino público e privado, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas 
de ensino. 
c) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
d) Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

 

15 – O Plano Nacional de Educação – PNE, trata sobre a Educação em tempo integral traçando 
percentuais a serem alcançado até o final de sua vigência, 2024.Sobre estes percentuais assinale a 
alternativa correta: 
a) Atender no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas e 20% (vinte por cento) dos 
alunos (as) da educação básicas. 
b)Atender no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas e 25% (vinte e cinco por cento) 
dos alunos (as) da educação básicas. 
c) Atender no mínimo, 60% (sessenta por cento) das escolas públicas e 25% (vinte e cinco por cento) 
dos alunos (as) da educação básicas. 
d) Atender no mínimo, 70% (setenta por cento) das escolas públicas e 20% (vinte por cento) dos 
alunos (as) da educação básicas. 
 
16. Sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituída pela A Resolução CNE/CP nº 2, de 
22 de dezembro de 2017. Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Determina os conhecimentos e as competências que os estudantes devem desenvolver ao longo da 
escolaridade, sendo orientada por princípios políticos, éticos e estéticos. 
b) Trata-se de um documento de referência nacional, de caráter normativo, definindo o conjunto de 
aprendizagens essenciais que todos os alunos de escolas públicas e particulares devem desenvolver 
ao longo de todas as etapas e modalidades da Educação Básica. 
c) Tem como uma das finalidades contribuir com a superação da fragmentação das políticas 
educacionais, com o fortalecimento do regime de colaboração entre as esferas federais, estaduais e 
municipais. 
d) Sua principal contribuição é a de substituir os currículos das disciplinas escolares das redes 
públicas federal, estaduais e municipais, na medida em que determina o que deve ser ensinado em 
cada escola. 

 
17. O Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola constitui-se como um documento norteador da 
prática educativa desenvolvida na instituição de Ensino. Assinale a alternativa correta:  
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a) O Projeto Político Pedagógico pode ser desvinculado do currículo escolar, uma vez que este é um 
documento normativo e não expressa a concepção das práticas educativas. 
b) O Projeto Político Pedagógico expressa a identidade da escola, deve ser elaborado por toda 
comunidade escolar, sendo coordenado por uma equipe diretiva para coordenar sua elaboração. 
c) Numa perspectiva democrática o Projeto Político Pedagógico deve ser construído somente pela 
equipe de gestão da escola com a participação de representantes de professores. 
d) O Projeto Político Pedagógico pode ser elaborado sem levar em consideração os conhecimentos 
contextualizados em relação às questões coletivas e locais em que a escola está inserida. 
 
18. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao tratar da educação infantil, apresenta alguns 
direitos de aprendizagem. Assinale a alternativa CORRETA em relação a estes direitos previstos no 
documento supracitado: 
a) Conviver, Brincar,  Participar, Alimentar-se, Expressar e conhecer-se.. 
b) Participar, Conviver, Brincar, Dançar, Explorar e Expressar. 
c) Conviver, Brincar,  Participar, Explorar, Expressar e conhecer-se. 
d) Brincar,  Participar, Explorar, Expressar, conhecer-se e relacionar-se. 

 
19- Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990), que, 
em seu artigo 54, determina que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: EXCETO: 
a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria. 
b) O atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; 
c) O acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um; 
d) A oferta de ensino matutino e vespertino regular, adequado às condições do adolescente 
trabalhador. 

 
20– De acordo com a Lei nº 9.394/96 – LDB, a Educação Infantil será organizada conforme as 
seguintes regras comuns: 
I - Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) 
horas para a jornada integral. 
II - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 
60% (sessenta por cento) do total de horas. 
III - expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e 
aprendizagem da criança.  
IV - Carga horária máxima anual de 800 horas, distribuída por 200 dias de trabalho educacional. 
 
Estão CORRETOS: 
a)Somente os itens I, II e III.b) Somente os itens I, III e IV. 
c) Somente os itens II e III.d) Somente os itens II, III e IV. 
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PROVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

1 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) paralização             b) suspenção         c) reivindicar   d) imprecionante 

 
2 - Responda à questão com base na tirinha abaixo. 

 

O humor da tirinha foi conferido, sobretudo, pela não compreensão por parte da personagem Chico 
Bento da figura de linguagem utilizada por seu interlocutor. A essa referida figura de linguagem dá-se 
o nome de 

a) metonímia           b) anáfora c) perífrase                d) hipérbole 
 

3 - leia as seguintes orações abaixo eassinale a que não está pontuada corretamente: 

a) Os garotos, inquietos, esperavam o resultado do pedido. 
b) Inquietos, os garotos esperavam o resultado do pedido. 
c) Os garotos esperavam, inquietos, o resultado do pedido.. 
d) Os garotos, esperavam inquietos, o resultado do pedido. 

4 - A alternativa em que a palavra está separada em sílabas corretamente é: 

a) a - li - en - í - ge - na                          b) es - pe - cia - is 
c) psi - có - lo – go    d) zoo - ló - gi–co 

5 - Quanto ao uso do “ porque” em suas diversas variações, qual das frases está corretamente 
escrita? 

a) Por quê você não foi a festa? 
b) Porquê você não foi a festa? 
c) Por que você não foi a festa? 
d) Porque você não foi a festa? 
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6- Assinale a alternativa cuja palavra está com a grafia correta: 
a) mixto       b) picinac) flecha      d) sargeta 
 
7 -Assinale a alternativa cujo verbo esteja no futuro do pretérito: 
a) Nós fugiremos para Porteiras        b) Nós fugiríamos para Porteiras 
c) Nós fugimos de Porteiras               d) Eles fugirão para Porteiras 
 
8 - Opção que preenche corretamente as lacunas: O gerente do Banco do Brasil de Porteiras dirigiu-se 
___ sua sala e pôs-se ___ falar ___ todas as pessoas convocadas. 

a) à - à – à        b) à - a – a       c) à - à – a      d) a - a – à 
 
9 – Sobre a colocação do pronome oblíquo está ERRADA em: 

a) Para não aborrecê-lo, tive de sair da sala. 
b) Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. 
c) Não me submeterei aos seus desejos. 
d) Ele me olhou algum tempo atento. 
 
10 – Assinale a alternativa quecompleta corretamente a frase: O …… do prefeito de Ibimirin do Ceará 
foi ….. ontem. 
a) mandato – cassado  b) mandato – caçado 
c) mandado – casçado  d) mandado – cassado 
 
 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
 
11-O Art. 24. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB N.º 9.394/1996),trata da organização da 
Educação Básica, nos níveis Fundamental e Médio, com a elaboração de regras comum. Com relação 
à regra de classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, 
assinale a alternativa incorreta:  
a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria 
escola; 
b) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, em outra 
escola; 
c) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 
d) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o 
grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa 
adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; 

 

12 – O Plano Nacional de Educação – PNE, aprovado pela LEI N° 13.005/2014, está organizado em 
metas e estratégias, para o cenário político educacional brasileiro, no período compreendido de 2014 
a 2024 e serviu de espelho para que Estados e Municípios elaborassem seus o planos Estaduais e 
Municipais de Educação. Sobre o PNE é correto afirmar que é composto por: 
 
a) 20 metas, sendo a primeira sobre o ensino fundamental. 
b) 21 metas, sendo a primeira sobre a educação infantil. 
c) 19 metas, sendo a primeira sobre a educação especial.  
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d) 20 metas, sendo a primeira sobre a educação infantil. 
 

13 -A Meta 15, do Plano Nacional de Educação – PNE, garante, em regime de colaboração entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Município, a formação dos profissionais da educação de que 
tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação 
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 
Assinale a alternativa correta a respeito do prazo para que esta meta seja alcançada à partir da 
aprovação do PNE.  
a) 1 (um) ano de vigência.  b) 2(dois) anos de vigência. 

c) 3 (três) anos de vigência.  d) 4 (quatro) anos de vigência. 

 

14-Conforme a Lei nº 9.394/96 – LDB, o ensino será ministrado com base, dentre outros, nos 
seguintes princípios: EXCETO: 
a) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
b) Gestão democrática do ensino público e privado, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas 
de ensino. 
c) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
d) Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

 

15 – O Plano Nacional de Educação – PNE, trata sobre a Educação em tempo integral traçando 
percentuais a serem alcançado até o final de sua vigência, 2024.Sobre estes percentuais assinale a 
alternativa correta: 
a) Atender no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas e 20% (vinte por cento) dos 
alunos (as) da educação básicas. 
b)Atender no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas e 25% (vinte e cinco por cento) 
dos alunos (as) da educação básicas. 
c) Atender no mínimo, 60% (sessenta por cento) das escolas públicas e 25% (vinte e cinco por cento) 
dos alunos (as) da educação básicas. 
d) Atender no mínimo, 70% (setenta por cento) das escolas públicas e 20% (vinte por cento) dos 
alunos (as) da educação básicas. 
 
16. Sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituída pela A Resolução CNE/CP nº 2, de 
22 de dezembro de 2017. Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Determina os conhecimentos e as competências que os estudantes devem desenvolver ao longo da 
escolaridade, sendo orientada por princípios políticos, éticos e estéticos. 
b) Trata-se de um documento de referência nacional, de caráter normativo, definindo o conjunto de 
aprendizagens essenciais que todos os alunos de escolas públicas e particulares devem desenvolver 
ao longo de todas as etapas e modalidades da Educação Básica. 
c) Tem como uma das finalidades contribuir com a superação da fragmentação das políticas 
educacionais, com o fortalecimento do regime de colaboração entre as esferas federais, estaduais e 
municipais. 
d) Sua principal contribuição é a de substituir os currículos das disciplinas escolares das redes 
públicas federal, estaduais e municipais, na medida em que determina o que deve ser ensinado em 
cada escola. 

 
17. O Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola constitui-se como um documento norteador da 
prática educativa desenvolvida na instituição de Ensino. Assinale a alternativa correta:  
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a) O Projeto Político Pedagógico pode ser desvinculado do currículo escolar, uma vez que este é um 
documento normativo e não expressa a concepção das práticas educativas. 
b) O Projeto Político Pedagógico expressa a identidade da escola, deve ser elaborado por toda 
comunidade escolar, sendo coordenado por uma equipe diretiva para coordenar sua elaboração. 
c) Numa perspectiva democrática o Projeto Político Pedagógico deve ser construído somente pela 
equipe de gestão da escola com a participação de representantes de professores. 
d) O Projeto Político Pedagógico pode ser elaborado sem levar em consideração os conhecimentos 
contextualizados em relação às questões coletivas e locais em que a escola está inserida. 
 
18. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao tratar da educação infantil, apresenta alguns 
direitos de aprendizagem. Assinale a alternativa CORRETA em relação a estes direitos previstos no 
documento supracitado: 
a) Conviver, Brincar,  Participar, Alimentar-se, Expressar e conhecer-se.. 
b) Participar, Conviver, Brincar, Dançar, Explorar e Expressar. 
c) Conviver, Brincar,  Participar, Explorar, Expressar e conhecer-se. 
d) Brincar,  Participar, Explorar, Expressar, conhecer-se e relacionar-se. 

 
19- Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990), que, 
em seu artigo 54, determina que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: EXCETO: 
a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria. 
b) O atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; 
c) O acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um; 
d) A oferta de ensino matutino e vespertino regular, adequado às condições do adolescente 
trabalhador. 

 
20– De acordo com a Lei nº 9.394/96 – LDB, a Educação Infantil será organizada conforme as 
seguintes regras comuns: 
I - Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) 
horas para a jornada integral. 
II - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 
60% (sessenta por cento) do total de horas. 
III - expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e 
aprendizagem da criança.  
IV - Carga horária máxima anual de 800 horas, distribuída por 200 dias de trabalho educacional. 
 
Estão CORRETOS: 
a)Somente os itens I, II e III.b) Somente os itens I, III e IV. 
c) Somente os itens II e III.d) Somente os itens II, III e IV. 
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PROVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
1 - A afirmação: “Essas são palavras de um renomado professor da cidade de Porteiras.” quer dizer 
que o professor é: 
a) Alto           b)famoso          c) rico          d) trabalhador 

 
2 - Leia a frase a seguir e assinale a alternativa que apresenta termos para completa-la corretamente.  
"Se é para ....... dizer o que penso, creio que a escolha se dará entre ....... ." 
 
a) eu, mim e ti  b) mim, eu e tu c) eu, me e ti  d) eu, mim e tu 
 
3 - A palavra INSTITUIR significa: 
a) verificar             b) reformular        c) estabelecer         d) viajar 
 
4 - A respeito do uso da letra Z, somente uma das alternativas abaixo NÃO contém erro: 
a) analizar          b) paralizar           c) quizer           d) nacionalizar 
 
5 - Marque a alternativa em que o verbo está conjugado no futuro do pretérito: 
a) comprei           b) comprou          c) comprará          d) compraria 
 
6 - As palavras abaixo devem ser grafadas com as letras CH, exceto: 
a) mecher        b) chácara          c) macho        d) despacho  
 
7 - A separação de sílabas está incorreta em: 
a) U-ru-guai      b) i-guais        c) pra-i-a d) des-ci-da 
 

8 - Assinale a frase em que há um erro de conjugação verbal: 

a) Requeiro-lhe um atestado de bons antecedentes. 
b) Ele interviu na questão. 
c) Eles foram pegos de surpresa. 
d) O vendeiro proveu o seu armazém do necessário. 

9 - Por favor, passe _____ caneta que está aí perto de você; _____ aqui não serve para _____ 
desenhar. 

a) essa, esta, eu 
b) esta, esta, mim 
c) esta, essa, eu 
d) essa, essa, mim 
 
10 - A alternativa em que o acento indicativo de crase não está correto é: 
a) Tais informações são iguais às que recebi ontem. 
b) Perdi uma caneta semelhante à sua. 
c) A construção da casa obedece às especificações da Prefeitura. 
d) O remédio devia ser ingerido gota à gota, e não de uma só vez. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 

 
11- Qual dos princípios abaixo NÃO faz parte da Lei Orgânica de Saúde nº 8.080/90? 
a) Integralidade.        b) Igualdade.       c) Centralização.          d) Universalidade 
 
12 - Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação de vários segmentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho 
de Saúde. Trata-se: 
a) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.                b) Conferência de Saúde. 
c) Conselho de Saúde.                                                       d) Ministério da Saúde. 
 
13 –Na constituição federal há o capítulo da saúde, o que diz o artigo 196 deste capítulo: 
a) Que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 
b) Que a saúde é dever exclusivo do Estado  
c) Que a saúde é dever da família. 
d) Que a saúde deve ser provido pro cada cidadão. 
 
14 - Qual das seguintes atividades não é realizada na atenção primária ou atenção básica? 
a) testes rápidos de HIVb) Realização deconsultas 
c) Eletroencefalogramad) vacinação. 
 
15 – Sobre o Decreto 7508/2011 podemos afirmar que ele trata sobre: 
a) Equidade                                                   b) princípios do SUS 
c) regulamentação da Lei 8080/90                       d) ampliação do campo de atuação do SUS 
 
16 -qual dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem relação direta com os 
conceitos de igualdade e de justiça: 
a) acessibilidade  b) descentralização        c) equidade      d) universalidade 
 
 
17 - De acordo com o Decreto 7508/11, preencha as lacunas abaixo com os números correspondentes 
às suas descrições e assinale a alternativa CORRETA sobre a seguinte definição: “Conjunto de ações 
e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde.” 
a) mapa da saúde                 b) redes de atenção à saúde 
c) região de saúde                d) conferência de saúde 
 
18 - De acordo com a Lei nº 8142/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) de que trata a Lei nº 
8080/1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com 
as seguintes instâncias colegiadas: _____ e _____. 

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. 
a) Estado / Município             b) Conferência de Saúde / Conselho de Saúde 
c) Ouvidoria / Assistência Social                     d) Educação / Município 
 
19 - Qual a o documento legalque institui o Programa Previne Brasil: 
a) Portaria N° 3222 de 10 de dezembro de 2019 
b) Portaria N° 2979 de 12 de novembro de 2019 
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c) Portaria N° 3.992 de 28 de dezembro de 2017 
d) Lei N° 8080/90 

20 - Um paciente portador de diabetes mellitus do tipo 2 procurou uma unidade básica de saúde, a fim 
de receber o hipoglicemiante oral, visto que seu plano de saúde privado não fornece tal medicamento. 
O princípio do Sistema Único de Saúde, que respalda e garante o acesso desse paciente, bem como 
de qualquer indivíduo aos serviços públicos de saúde, é: 

a) participação da comunidade.          b)universalização. 
c) regionalização.                               c) equidade. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 


