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AUXILIAR DE SALA DE AULA 

 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
1 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) paralisação  b) fiscalisação                c) mutidão              d) multirão         

2 - Assinale a alternativa cuja palavra apresenta 7 fonemas: 

a) técnica   b) pássaro          c) garrafa          d) guerras 

3 - Assinale a alternativa na qual a palavra se completa com"e". 

a) pr_vilégio         b) _mpecilho        c) pát_o          d) dent_frício 

4 – Leia as palavras compostas abaixo e assinale a opção em que todos os substantivos compostos 
plurais estão corretos. 

a) canas-de-açúcar, couves-flores, quintas-feira 
b) canas-de-açúcar, couves-flores, quintas-feiras  
c) canas-de-açúcares, couves-flor, quintas-feira 
d) canas-de-açúcares, couves-flores, quintas-feiras 

5 - Assinale a alternativa que completa corretamente as orações abaixo: 
 Se todos nós estudássemos  mais, _____________ na concurso de Jati. 
 
a) passaremos.                      b) passarmos.                     c) passaríamos.                d) passei. 

6 - Assinale a única alternativa em que a divisão silábica está correta: 

a) que-i-jo               b)  ar-gu-i-u            c)  coe-lho           d) ex-su-dar                    

 
7- Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos: 

a) paletó, avô, pajé, café, jiló 
b) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis 
c) você, capilé, Paraná, lápis, régua 
d) amém, amável, filó, porém, além 

8 - Assinale as opções em que a colocação pronominal não está correta. 

a) Ajudá-lo-ei no que for necessário. 
b) Não sinta-se mal com essa situação que aconteceu com os ACS em jati. 
c) Diz-me a verdade, por favor! 
d) Minha vizinha me espera para fazermos as atividades juntas. 
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9 - Aponte a figura de linguagem da frase: “Em virtude do Corona vírus, muitos adormeceram para 
sempre”. 
 
a)     Antítese              b)    Prosopopéia            c)     Hipérbole               d)   Eufemismo  

10 – Leia as frase e assinale qual destaque grifado deve receber a crase. 

a) Você deu essa informação a alguém? 
b) Vale apena essa confusão toda? 
c) A prefeita de jati deu novas indicações a secretária. 
d) Seria possível combinarmos um pagamento a prazo. 

 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

11- . Nos termos da Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, um 

dos princípios da formação técnico-profissional é: 

 

a) garantia de acesso e frequência flexíveis ao ensino regular. 

b) atividade compatível com as necessidades da tarefa. 

c) horário especial para o exercício das atividades. 

d) garantia de bolsa de aprendizagem dos sete aos quatorze anos.   

 

 

12 - Yasmin, de dez anos de idade, moradora de Jati – CE, irá viajar para Fortaleza – CE e, 
posteriormente, para o exterior. Nessa situação hipotética, conforme a Lei n.º 8.069/1990, se estiver 
acompanhada de um: 

 

a) dos pais, Yasmin precisará de autorização judicial para viajar para Fortaleza – CE e para o exterior. 

b) irmão maior de dezoito anos que apresente documento comprovando o parentesco, Yasmin não 
precisará de qualquer tipo de autorização para viajar para o exterior. 

c) primo adolescente, Yasmin poderá viajar para Fortaleza – CE, independentemente de qualquer tipo 
de autorização. 

d) tio que apresente documento comprovando o parentesco, Yasmin não precisará de autorização 
judicial para viajar para Fortaleza – CE. 

 

13- Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, deixar de comunicar à autoridade competente 
os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 
criança ou adolescente, cuja penalidade é a multa de três a vinte salários de referência, é 
responsabilidade: 

 

a) do professor ou responsável por estabelecimento de ensino fundamental, pré-escola ou creche. 

b) dos amigos e vizinhos da criança ou do adolescente. 

c) da autoridade judiciária mais próxima. 

d) do responsável por diversão ou espetáculo público. 



 

 

RUA CARMELITA GUIMARÃES Nº. 02 CENTRO JATI-CE CEP: 63.275-000 

FONE: (88) 3575-1188 EMAIL: pmjatipm@gmail.com 

 

 

14- Sobre a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, relativamente à idade mínima para 
admissão ao trabalho, assinale a alternativa correta. 

a) 10 anos             b) 12 anos           c)  14 anos           d) 16 anos 

 
15- Sobre a obrigatoriedade do ensino no Brasil, é CORRETO afirmar que o ensino fundamental é 
obrigatório e gratuito na escola pública, com duração de:  
a) 7(sete) anos.            b) 9 (nove) anos.         c) 5(cinco) anos.            d) 12(doze) anos.         
 
 
16 - Ao socorrer uma vítima de queimadura térmica numa sala de aula, por exemplo, a conduta inicial 
deve ser: 

a) Aplicar gelo no local                b) lavar com água corrente e em temperatura ambiente 
c) Colocar borra de café              d) cobrir o local com pomada antibacteriana. 

 
17 – O que é uma Hemorragia; 

a) Aumento da temperatura corporal                     b) sangramento em alguma parte do corpo 
b) Aumento do suor                                         d) excesso de saliva 

 
18 – O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, considera criança o indivíduo com idade: 

a) Até 12 anos incompletos        b) até 10 anos incompletos 
b) Até 14 anos completos           c) até os 15 anos incompletos 

 
19 - Dentre as doenças relacionadas com a precária higiene pessoal estão e de fácil contágio na sala 
de aula temos: 
a) AIDS      b) Diabetes        c) Escabiose          d) Poliomielite 
 

20 – Um dos pontos importantes para higiene pessoal e do ambiente é o correto acondicionamento do 
lixo. Qual cor de recipiente é usado para coleta de papel e papelão: 

a)  Verde             b) azul          c) vermelho             d)amarelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://suburbanodigital.blogspot.com.br/2015/06/paises-brasil.html
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

1 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) fiscalisação              b) multirão              c) mutidão         d) paralisação        

2 - Assinale a alternativa cuja palavra apresenta 7 fonemas: 

a) técnica  b) pássaro         c) garrafa        d) guerras 

3 - Assinale a alternativa na qual a palavra se completa com"e". 

a) pr_vilégio       b) _mpecilho      c) pát_o        d) dent_frício 

4 – Leia as palavras compostas abaixo e assinale a opção em que todos os substantivos compostos 
plurais estão corretos. 

a) canas-de-açúcar, couves-flores, quintas-feira 
b) canas-de-açúcares, couves-flor, quintas-feira 
c) canas-de-açúcar, couves-flores, quintas-feiras 
d) canas-de-açúcares, couves-flores, quintas-feiras 

5 - Assinale a alternativa que completa corretamente as orações abaixo: 
 Se todos nós estudássemos  mais, _____________ na concurso de Jati. 
 
a) passaremos.                      b) passaríamos.                     c) passamos.              d) passei. 

6 - Assinale a única alternativa em que a divisão silábica está correta: 

a)  que-i-jo               b)  ar-gu-i-u              c)  coe-lho            d) ex-su-dar 

7- Assinale a alternativa em que não há ocorrência de antônimos: 
a) alto -baixob) bem – malc) bom – mald) bonito – feio 

8 – Marque a alternativa cuja escrita da palavra está correta: 

a) Cadrasto            b) Resistro        c) Imforme         d) Análise  

9- Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos: 

a) paletó, avô, pajé, café, jiló 
b) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis 
c) você, capilé, Paraná, lápis, régua 
d) amém, amável, filó, porém, além 

10 - Assinale as opções em que a colocação pronominal não está correta. 

a) Ajudá-lo-ei no que for necessário. 
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b) Não sinta-se mal com essa situação que aconteceu com os ACS em jati. 
c) Diz-me a verdade, por favor! 
d) Minha vizinha me espera para fazermos as atividades juntas. 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11- De acordo com a nova portaria que trata da nova modalidade de financiamento da atenção 
primária, a Portaria N° 2979 de 12 de novembro de 2019 podemos afirmar que: 

a) O repasse de recursos para APS seguirá a modalidade “per capta”, ou seja, de acordo com o 

numero de habitantes de cada município. 

b) Poderá haver suspensão de 25% (vinte e cinco por cento) do recurso por eSF para os casos 

de ausência do profissional auxiliar ou técnico de enfermagem ou agente comunitário de 

saúde na equipe por um período superior a 60 (sessenta) dias; 

c) Poderá haver suspensão de recursos de 100% (cem por cento) por eSF e eAP para os casos 
de ausência  dos profissionais médico ou enfermeiro na eSF por um período superior a 60 
(sessenta) dias; 

d) O valor do incentivo financeiro do pagamento por desempenho será transferido mensalmente 

e recalculado simultaneamente para todos os municípios ou Distrito Federal a cada 6 (seis) 

competências financeiras, ou seja 2 vezes ao ano; 

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. 
b) Pessoas cadastradas no Programa Bolsa Família (PBF); 
c) Pessoas cadastradas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC); 
d) Pessoas cadastradas beneficiárias de benefício previdenciário no valor de até dois salários 

mínimos.de até dois salários mínimos. 

13 - A lei 8080/90 define os princípios e diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde). A esse 

respeito é incorreto afirmarque: 

a) Devem-se organizar os serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 

idênticos. 

b) Deve-se dar ênfase na descentralização dos serviços para osmunicípios. 

c) O direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, é um dos princípios do SUS. 

d) A universalidade de acesso é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema. 

14 – Assinale a alternativa que apresenta um princípio Doutrinário ( básico)  do SUS: 

a) Universalidade           b) Regionalização        c) Descentralização      d) Funcionalidade 
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15 - Considerando os três níveis de atenção à saúde no Brasil: nível primário, secundário e terciário, 
assinale a alternativa em que a unidade citada pertença ao nível primário de atenção à saúde. 
a) Unidade Básica de Saúde                              b) Unidade de Pronto Atendimento. 
c) Serviços de Ressonância Magnética.             d) Serviços de Quimioterapia.          
 
16 – O que é puericultura: 
a) Consultas regulares feitas às crianças.        b)  Consultas regulares feitas aos idosos. 
c) Consultas regulares feitas às gestantes.       d) Consultas regulares feitas aos diabéticos 
 
17 - “É uma zoonose causada por uma bactéria, eliminada principalmente na urina de roedores, 
permanece em coleções de água a espera da pessoa que nela adentre. Assim, as pessoas podem 
contaminar-se não apenas ao entrar em áreas urbanas alagadas pela chuva, como também em 
coleções de águas rurais de lagoas, represas e riachos. A bactéria invade por pequenas lesões de 
pele ou pelas mucosas em contato com a água”. 
Assinale a alternativa que diz respeito ao texto: 
a) Dengue            b) Tuberculose           c) Leptospirose          d) Calazar   
 
18 -    O Agente Comunitário de Saúde, profissional integrante da Estratégia de Saúde da Família, 
tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde. Todas 
as alternativas abaixo apresentam atividades do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO: 
a) A utilização de instrumentos de diagnóstico demográfico. 
b) O registro de agravos para controle das ações de saúde. 
c) A realização de orientações de combate a Dengue e outras doenças. 
d) Verificação de pressão arterial. 
 
19 - Todas as alternativas abaixo estão dentre as atividades que o agente comunitário desenvolve 
com as gestantes, EXCETO: 

a) orienta medicamentos de alívio das dores comuns nas gestantes 
b) Orienta as gestantes sobre a importância do PRE-NATAL 
c) Acompanha as gestantes, com uso do cartão da gestante. 
d) Estimula o aleitamento materno 
 

20 – A vacina BCG protege contra: 

a) Tuberculose                b) Tétano             c) Influenza              d) Sarampo 
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ASSISTENTE SOCIAL 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

1 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) amenizar             b) fiscalisação             c) reividicar         d) imprecionante       

2 -"Pediu-me para limpar o carro, mas não o fiz." O termo em destaque nesta oração é um: 

a) pronome demonstrativo           b) pronome átono          c) preposição           d) artigo 

3 - Sobre acentuação, analise e assinale a opção em que todas as palavras se acentuam respeitando 
a mesma regra. 

a) balaústre - caí – substituíste  
b) fórceps - árvore - péssimo 
c) toró - piauí - café 
d) ananás - pajé - só 

4 - Assinale a alternativa cuja palavra apresenta tantos fonemas quantas são as letras que a 
compõem é: 

a) importante      b) pássaros        c) sequer        d) técnica 

5 - Assinale a alternativa na qual a palavra se completa com"e". 

a) pr_vilégio               b) dent_frício          c) pát_o            d) _mpecilho       

6 - Somente em um dos termos seguintes, está correto o uso do hífen: 

a) super-produção                   b) super-bomba 
c) super-humano                     d) super-confiante 

7 – Assinale as opções em que a colocação pronominal não está correta. 

a) Ajudá-lo-ei no que for necessário. 
b) Não sinta-se mal com essa situação. 
c) Diz-me  a verdade, por favor! 
d) Minha vizinha me espera para fazermos os deveres juntas. 

8  - “A carga foi desviada e a viatura, com os vigilantes, abandonada bem próximo a Jati, na região 
Sul do Ceará..” 
Pela leitura do fragmento acima, é correto afirmar que, em sua estrutura sintática, houve supressão 
da expressão 
a) vigilantes.b) carga.c) viatura.d) foi. 
 
9 - Várias situações ocorrem orações sem sujeito ou com sujeito inexistente. Das situações abaixo 
isso não acontece nas: 



 

 

RUA CARMELITA GUIMARÃES Nº. 02 CENTRO JATI-CE CEP: 63.275-000 

FONE: (88) 3575-1188 EMAIL: pmjatipm@gmail.com 

 

a) Com o verbo fazer indicando tempo decorrido. 
b) Com o verbo haver com sentido de existir. 
c) Com verbos conjugados no infinitivo impessoal. 
d) Com verbos que indicam fenômenos atmosférico e da natureza. 

10 - Sobre a conotação e a denotação, podemos afirmar, exceto: 

a) A conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura, mas pode ser 
encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de músicas, anúncios publicitários, entre 
outros. 

b) Uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados 
dependendo do contexto da enunciação. 

c) Os textos não literários devem preferir a denotação, pois essa tem como finalidade informar o 
receptor da mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidades e metáforas. 

d) A conotação e a denotação são as variações de significado que ocorrem no signo linguístico, que, 
por sua vez, é composto de um significante (letras e sons) e um significado (conceito, ideia). 
 
 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

11- A Portaria Ministerial N° 750 de 29 de abril de 2019 trata do DigiSUS Gestor/Módulo 
Planejamento – DGMP. O Art. 436. desta Portaria diz que o DGMP deve ser obrigatoriamente 
utilizado pelos estados, Distrito Federal e municípios, para, exceto: 

a)  registro de informações e documentos relativos ao plano municipal de saúde. 
b)  registro de informações e documentos relativos às metas da Pactuação Interfederativa de 
Indicadores 
c) Elaboração do Relatório Anual de Gestão – RAG 
d) Elaboração da Programação Anual de Saúde - PAS. 

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. 
b) pessoas cadastradas no Programa Bolsa Família (PBF); 
c) pessoas cadastradas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC); 
d) pessoas cadastradas beneficiárias de benefício previdenciário no valor de até dois salários 
mínimos.de até dois salários mínimos. 
 
13 - De acordo com a nova portaria que trata da nova modalidade de financiamento da atenção 
primária, a Portaria N° 2979 de 12 de novembro de 2019 podemos afirmar que: 
a) O repasse de recursos para APS seguirá a modalidade “per capta”, ou seja, de acordo com o 

numero de habitantes de cada município. 

b) Poderá haversuspensão de 25% (vinte e cinco por cento) do recurso por eSF para os casos de 

ausência do profissional auxiliar ou técnico de enfermagem ou agente comunitário de saúde na 

equipe por um período superior a 60 (sessenta) dias; 



 

 

RUA CARMELITA GUIMARÃES Nº. 02 CENTRO JATI-CE CEP: 63.275-000 

FONE: (88) 3575-1188 EMAIL: pmjatipm@gmail.com 

 

c) Poderá haver suspensão de recursos de 100% (cem por cento) por eSF e eAP para os casos de 
ausência  dos profissionais médico ou enfermeiro na eSF por um período superior a 60 (sessenta) 
dias; 

d) O valor do incentivo financeiro do pagamento por desempenho será transferido mensalmente e 

recalculado simultaneamente para todos os municípios ou Distrito Federal a cada 6 (seis) 

competências financeiras, ou seja 2 vezes ao ano; 

 
14 - Segundo o Decreto 7508/2011 : “Todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para 
atendimento da integralidade da assistência à saúde”, é: 
a) Protocolos Clínicos                                         b) RENAME          
c) RENASES                                                       d) Cartão Nacional de saúde / cartão do SUS                  
 

15 - A lei 8080/90 define os princípios e diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde). A esse 

respeito é incorreto afirmarque: 

a) Devem-se organizar os serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 

idênticos. 

b) Deve-se dar ênfase na descentralização dos serviços para osmunicípios. 

c) O direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, é um dos princípios do SUS. 

d) A universalidade de acesso é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 

de complexidade do sistema. 

 

16 – O decreto 7508 de 2011 regulamenta a Lei 8080/90. Considerando a organização do SUS, 

como expressa nesse decreto, assinale a alternativaincorreta: 

a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúdeinterestaduais. 
b) Unidades Básicas de saúde e Unidades de Pronto Atendimento são considerados Serviços 
Especiais de Acesso Aberto. 
c) Região de Saúde é 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, com a finalidade de integrar a 

organização, o planejamento e a execução de ações e serviços desaúde. 

d) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, 

nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectivaregião. 

 
17 - 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) ações relacionadas ao cuidado de pessoas com tuberculose; 
b) proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; 
c) cobertura de exame citopatológico; 
d) percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada. 
 

18 -  Assinale a alternativa que, de acordo com a lei nº 12.435/2011, preenche corretamente as 
lacunas. 

O CRAS é a unidade pública municipal, de ________, localizada em áreas com maiores índices de 
vulnerabilidade e ________, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território 
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de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social 
_______ às famílias. 
 

a) base regional / risco individual / básica  b) base territorial / risco individual / especializada 
c) base municipal / risco social / especializada  d) base territorial / risco social / básica  
 
19 - A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema 
descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tendo entre 
os seus objetivos, EXCETO: 

a) Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes 
federativos que, de modo articulado, operam a proteção social contributiva. 

b) Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência 
social. 

c) Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e 
expansão das ações de assistência social. 

d) Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais. 

 

20 -De acordo com o Art. 19-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a criança e o 
adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de 
apadrinhamento.  

No tocante ao programa de apadrinhamento a que se refere o ECA, assinale a seguir a alternativa 
INCORRETA.  

a) O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos 
externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu 
desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro.  

b) Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 (dezoito) anos não inscritas nos 
cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento 
de que fazem parte.   

c) Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude 
poderão ser executados por órgãos privados ou por organizações da sociedade civil.   

d) perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa 
de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de 
reinserção familiar ou colocação em família adotiva.  
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PROVA PROFISSIONAIS DE SAÚDE NÍVEL SUPERIOR (médico, enfermeiro, nutricionista, 
educador físico, bioquímico, fisioterapeuta, farmacêutico, fonoaudiólogo e veterinário) 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
1 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) reividicar              b) amenizar            c) fiscalisação         d) imprecionante       

2 -Assinale a alternativa cuja palavra apresenta tantos fonemas quantas são as letras que a compõem 
é: 

a) importante      b) pássaros        c) sequer        d) técnica 

3 -"Pediu-me para limpar o carro, mas não o fiz." O termo em destaque nesta oração é um: 

a) pronome demonstrativo           b) pronome átono          c) preposição           d) artigo 

4 - Sobre acentuação, analise e assinale a opção em que todas as palavras se acentuam respeitando 
a mesma regra. 

a) ananás - pajé - só 
b) fórceps - árvore - péssimo 
c) toró - piauí - café 
d) balaústre - caí – substituíste 

5 - Assinale a alternativa na qual a palavra se completa com"e". 

a) pr_vilégio       b) _mpecilho      c) pát_o        d) dent_frício 

6 - Somente em um dos termos seguintes, está correto o uso do hífen: 

a) super-produção                   b) super-humano 
c) super-bomba                       d) super-confiante 

7 – Leia e interprete a frase a seguir: 
“ Não exite essa coisa de um ano sem Senna, dois anos sem Senna... Não há calendário para a 
saudade.” Com base no texto a saudade: 
a) aumenta a cada ano                   b) é maior no primeiro ano 
c) é constante                          d) incomoda muito 
 
8  - “A carga foi desviada e a viatura, com os vigilantes, abandonada bem próximo a Jati, na região 
Sul do Ceará..” 
Pela leitura do fragmento acima, é correto afirmar que, em sua estrutura sintática, houve supressão 
da expressão 
a) vigilantes.b) carga.c) viatura.d) foi. 
 
9 - Várias situações ocorrem orações sem sujeito ou com sujeito inexistente. Das situações abaixo 
isso não acontece nas: 
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a) Com o verbo fazer indicando tempo decorrido. 
b) Com o verbo haver com sentido de existir. 
c) Com verbos conjugados no infinitivo impessoal. 
d) Com verbos que indicam fenômenos atmosférico e da natureza. 

10 - Sobre a conotação e a denotação, podemos afirmar, exceto: 

a) A conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura, mas pode ser 
encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de músicas, anúncios publicitários, entre 
outros. 

b) Uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados 
dependendo do contexto da enunciação. 

c) Os textos não literários devem preferir a denotação, pois essa tem como finalidade informar o 
receptor da mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidades e metáforas. 

d) A conotação e a denotação são as variações de significado que ocorrem no signo linguístico, que, 
por sua vez, é composto de um significante (letras e sons) e um significado (conceito, ideia). 

 
 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

11- A Portaria Ministerial N° 750 de 29 de abril de 2019 trata do DigiSUS Gestor/Módulo 
Planejamento – DGMP. O Art. 436. desta Portaria diz que o DGMP deve ser obrigatoriamente 
utilizado pelos estados, Distrito Federal e municípios, para, exceto: 

a)  registro de informações e documentos relativos ao plano municipal de saúde. 
b)  registro de informações e documentos relativos às metas da Pactuação Interfederativa de 
Indicadores 
c) Elaboração da Programação Anual de Saúde - PAS. 
d) Elaboração do Relatório Anual de Gestão – RAG 
 
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. 
b) Pessoas cadastradas no Programa Bolsa Família (PBF); 
c) Pessoas cadastradas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC); 
d) Pessoas cadastradas beneficiárias de benefício previdenciário no valor de até dois salários 
mínimos.de até dois salários mínimos. 
 

13 - De acordo com a nova portaria que trata da nova modalidade de financiamento da atenção 
primária, a Portaria N° 2979 de 12 de novembro de 2019 podemos afirmar que: 

a) O repasse de recursos para APS seguirá a modalidade “per capta”, ou seja, de acordo com o 
numero de habitantes de cada município. 
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b) Poderá haver  suspensão de 25% (vinte e cinco por cento) do recurso por eSF para os casos 
de ausência do profissional auxiliar ou técnico de enfermagem ou agente comunitário de saúde na 
equipe por um período superior a 60 (sessenta) dias; 
c) Poderá haver suspensão de recursos de 100% (cem por cento) por eSF e eAP para os casos 
de ausência  dos profissionais médico ou enfermeiro na eSF por um período superior a 60 (sessenta) 
dias; 
d) O valor do incentivo financeiro do pagamento por desempenho será transferido mensalmente 
e recalculado simultaneamente para todos os municípios ou Distrito Federal a cada 6 (seis) 
competências financeiras, ou seja 2 vezes ao ano; 
 
14 - Segundo o Decreto 7508/2011 : “Todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para 
atendimento da integralidade da assistência à saúde”, é: 
a) Protocolos Clínicos                                                      b) RENAME          
c) Cartão Nacional de saúde / cartão do SUS                 d) RENASES 
 

15 - A lei 8080/90 define os princípios e diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde). A esse 

respeito é incorreto afirmarque: 

a) Devem-se organizar os serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 

idênticos. 

b) Deve-se dar ênfase na descentralização dos serviços para osmunicípios. 

c) O direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, é um dos princípios do SUS. 

d) A universalidade de acesso é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 

de complexidade do sistema. 

 

16 – Um dos avanços do SUS foi  o controle social, sobre esta diretriz assinale a alternativaincorreta: 
a) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio e aprovadas pelo respectivoConselho. 

b) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 

política de saúde nos níveiscorrespondentes. 

c) A participação da comunidade é um dos princípios doSUS. 
d) O Conselho de Saúde tem caráter permanente, mas não deliberativo, devendo suas decisões 
serem analisadas pelo secretário de Saúde do nível competente. 
 

17 - Assinale a alternativacorreta sobre legislação do SUS: 

a) Segundo a lei 8080/90, normatizar e coordenar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e 

Derivados, é competência do gestorestadual. 

b) Segundo a Lei 8142/90, os municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de 

ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursospúblicos. 

c) Segundo a Constituição da república Federativa do Brasil, ao sistema Único de saúde compete, 

além de outras atribuições, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 

tecnológico. 

d) Equidade não é um principio básico do SUS. 

18 – Segundo as leis do SUS, o município que apresente papel de referência, para outros 

municípios, em qualquer nível de atenção é denominado: 

a) MunicípioSede.             b) Unidade territorial de qualificação na assistência àsaúde. 
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c) MunicípioPolo.              d) Microrregião de Saúde 

 

19 - O decreto 7508 de 2011 regulamenta a Lei 8080/90. Considerando a organização do SUS, 

como expressa nesse decreto, assinale a alternativaincorreta: 

a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúdeinterestaduais. 
b) Unidades Básicas de saúde e Unidades de Pronto Atendimento são considerados Serviços 
Especiais de Acesso Aberto. 
c) Região de Saúde é 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, com a finalidade de integrar a 

organização, o planejamento e a execução de ações e serviços desaúde. 

d) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, 

nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectivaregião. 

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) ações relacionadas ao cuidado de pessoas com tuberculose; 
b) proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; 
c) cobertura de exame citopatológico; 
d) percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada. 
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VISITADOR SOCIAL 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

1 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) fiscalisação               b) paralisação               c) mutidão             d) multirão         

2 - Assinale a alternativa cuja palavra apresenta 7 fonemas: 

a) técnica   b) pássaro         c) garrafa          d) guerras 

3 - Assinale a alternativa na qual a palavra se completa com"e". 

a) pr_vilégio       b) _mpecilho      c) pát_o        d) dent_frício 

4 – Leia as palavras compostas abaixo e assinale a opção em que todos os substantivos compostos 
plurais estão corretos. 

a) canas-de-açúcar, couves-flores, quintas-feira 
b) canas-de-açúcares, couves-flor, quintas-feira 
c) canas-de-açúcar, couves-flores, quintas-feiras 
d) canas-de-açúcares, couves-flores, quintas-feiras 

5 - Assinale a alternativa que completa corretamente as orações abaixo: 
 Se todos nós estudássemos  mais, _____________ na concurso de Jati. 
 
a) passaremos.                      b) passarmos.                     c) passaríamos.                d) passei. 

6 - Assinale a única alternativa em que a divisão silábica está correta: 

a)  ex-su-dar                   b)  ar-gu-i-u            c)  coe-lho           d) que-i-jo 

 
7- Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos: 

a) paletó, avô, pajé, café, jiló 
b) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis 
c) você, capilé, Paraná, lápis, régua 
d) amém, amável, filó, porém, além 

8 - Assinale as opções em que a colocação pronominal não está correta. 

a) Ajudá-lo-ei no que for necessário. 
b) Não sinta-se mal com essa situação que aconteceu com os ACS em jati. 
c) Diz-me a verdade, por favor! 
d) Minha vizinha me espera para fazermos as atividades juntas. 

9 - Aponte a figura de linguagem da frase: “Em virtude do Corona vírus, muitos adormeceram para 
sempre”. 
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a)     Antítese              b)    Eufemismo            c)     Hipérbole               d)    Prosopopéia 

10 – Leia as frase e assinale qual destaque grifado deve receber a crase. 

a) Você deu essa informação a alguém? 
b) Vale apena essa confusão toda? 
c) A prefeita de jati deu novas indicações a secretária. 
d) Seria possível combinarmos um pagamento a prazo. 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

11- . Nos termos da Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, um 

dos princípios da formação técnico-profissional é: 

a)  garantia de acesso e frequência flexíveis ao ensino regular. 

b) atividade compatível com as necessidades da tarefa. 

c) horário especial para o exercício das atividades. 

d) garantia de bolsa de aprendizagem dos sete aos quatorze anos.   

 

12 - Yasmin, de dez anos de idade, moradora de Jati – CE, irá viajar para Fortaleza – CE e, 
posteriormente, para o exterior. Nessa situação hipotética, conforme a Lei n.º 8.069/1990, se estiver 
acompanhada de um: 

a) dos pais, Yasmin precisará de autorização judicial para viajar para Fortaleza – CE e para o exterior. 

b) irmão maior de dezoito anos que apresente documento comprovando o parentesco, Yasmin não 
precisará de qualquer tipo de autorização para viajar para o exterior. 

c) primo adolescente, Yasmin poderá viajar para Fortaleza – CE, independentemente de qualquer tipo 
de autorização. 

d) tio que apresente documento comprovando o parentesco, Yasmin não precisará de autorização 
judicial para viajar para Fortaleza – CE. 

 

13- Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, deixar de comunicar à autoridade competente 
os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 
criança ou adolescente, cuja penalidade é a multa de três a vinte salários de referência, é 
responsabilidade: 

a) do professor ou responsável por estabelecimento de ensino fundamental, pré-escola ou creche. 

b) dos amigos e vizinhos da criança ou do adolescente. 

c) da autoridade judiciária mais próxima. 

d) do responsável por diversão ou espetáculo público. 

 

14- Sobre  a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, relativamente à idade mínima para 
admissão ao trabalho, assinale a alternativa correta. 

a) 10 anos             b) 12 anos           c)  14 anos           d) 16 anos 

 

15- Sobre a obrigatoriedade do ensino no Brasil, é CORRETO afirmar que o ensino fundamental é 
obrigatório e gratuito na escola pública, com duração de:  
a) 7(sete) anos.            b) 12(doze) anos.        c) 5(cinco) anos.            d) 9 (nove) anos. 
16 -  É considerado idoso, secundo o estatuto do idoso,  a pessoa que tem: 

http://suburbanodigital.blogspot.com.br/2015/06/paises-brasil.html
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a) a partir de 55 anos      b) a partir de 60 anos      c) a partir de 65 anos      d) a partir de 70 anos 
 
17 - Assinale a alternativa que, de acordo com a lei nº 12.435/2011, preenche corretamente as 
lacunas. 

O CRAS é a unidade pública municipal, de ________, localizada em áreas com maiores índices de 
vulnerabilidade e ________, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território 
de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social 
_______ às famílias. 
 

a) base regional / risco individual / básica  b) base territorial / risco individual / especializada 
c) base municipal / risco social / especializada  d) base territorial / risco social / básica  
 
18 - A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema 
descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tendo entre 
os seus objetivos, EXCETO: 

a) Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes 
federativos que, de modo articulado, operam a proteção social contributiva. 

b) Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência 
social. 

c) Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e 
expansão das ações de assistência social. 

d) Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais. 

 
19 - De acordo com o Estatuto do Idoso, são obrigações das entidades de atendimento de longa 
permanência os seguintes princípios, EXCETO: 
a) Preservação dos vínculos familiares. 
b) Atendimento personalizado e em pequenos grupos. 
c) Manutenção do idoso na mesma instituição, independente da condição de saúde, física e 
emocional. 
d) Participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo.  

 

20 - Com base no Estatuto do Idoso, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
Poder Público assegurar ao idoso, garantia de prioridade.  

A respeito da garantia de prioridade, assinale a seguir, a alternativa INCORRETA. 

a) Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais 
gerações. 

b) Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, 
exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência.  

c) Atendimento preferencial imediato e coletivo junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 
serviços à população. 

d) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo 
sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. 
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ENGENHEIRO CIVIL 

 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

1 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) reividicar              b) fiscalisação             c) amenizar         d) imprecionante       

2 - Assinale a alternativa cuja palavra apresenta tantos fonemas quantas são as letras que a 
compõem: 

a) sequer  b) pássaros         c) técnica        d) importante 

3 -"Pediu-me para limpar o carro, mas não o fiz." O termo em destaque nesta oração é um: 

a) pronome demonstrativo           b) pronome átono          c) preposição           d) artigo 

4 - Assinale a alternativa na qual a palavra se completa com"e". 

a) pr_vilégio       b) _mpecilho      c) pát_o        d) dent_frício 

5 - Somente em um dos termos seguintes, está correto o uso do hífen: 

a) super-produção                   b) super-confiante  
c) super-bomba                       d) super-humano 

6 – Leia as palavras compostas abaixo e assinale a opção em que todos os substantivos compostos 
plurais estão corretos. 

a) canas-de-açúcar, couves-flores, quintas-feira 
b) canas-de-açúcares, couves-flor, quintas-feira 
c) canas-de-açúcar, couves-flores, quintas-feiras 
d) canas-de-açúcares, couves-flores, quintas-feiras 

7 - Marque a alternativa que apresenta os termos corretos para completar a frase :  “Estamos certos 
de que V. Exa. .......... merecedor da consideração que......... dispensam .......... funcionários.” 
a) sois - vos - vossos.b) é - lhe - seus 
c) é - vos - vossosd) sois - lhe – seus 
 
8 - O pessoal chegaram cedo para a prova do concurso de Jati, me disse o vigilante da escola”, 
encontramos a figura de linguagem chamada: 
a) elipse               b) anacoluto             c) hipérbole           d) silepse de número 

9 - Assinale a única alternativa em que a divisão silábica está correta: 

a)  que-i-jo             b)  ar-gu-i-u            c)  coe-lho           d) ex-su-dar 

 10 – “Sentou-se ___ máquina e pôs-se ___ reescrever uma ___ uma as páginas do relatório para 
entregar ao setor de engenharia da prefeitura de Jati-CE”. Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas: 
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a) à - à – a             b) à - a - a              c) à - à – à              d) a - a - a 
 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11- A NBR 12.693, sobre sistemas de proteção por extintores de incêndio, classifica o fogo 
segundo sua natureza, em função do material combustível. Fogo causado por queima de metais 
pirofóricos, como selênio, magnésio, sódio e zinco é denominado fogo: 
a) classe A          b)classe B       c ) classe C        d)  classe D 
 

12- No combate aos incêndios, quando a classe do fogo é C (curto-circuito de aparelhos elétricos 
energizados), o agente extintor a ser usado é o(a) 

a) co2             b) jato d’água        c) pó químico          d) espuma 
 
13- Leia as alternativas abaixo e marque a correta em relação à definição e à divisão da 
topografia: 
a) A topometria divide-se em planimetria e altimetria. 
b) É objetivo da planialtimetria o estudo do terreno a partir de dados altimétricos. 
c) A topometria é parte da topografia e tem como objeto de estudo as formas do terreno. 
d) Nas aplicações topográficas a partir de distâncias superiores a 80 km, a Terra é considerada 
plana. 
 
14- Para a avaliação da adequabilidade de um local aos critérios para localização de aterros de 
resíduos não perigosos diversas considerações técnicas devem ser feitas, entre as quais deve-se 
avaliar a possível influência do aterro na qualidade e no uso das águas superficiais e subterrâneas 
próximas. Para tanto, o aterro deve ser localizado, de qualquer coleção hídrica ou curso de água, a 
uma distância mínima de: 
a) 500m        b) 400m     c) 300md) 200m 
 
15- A topologia de um sistema de tubulações em que a perda de carga é a diferença das cotas 
piezométricas na entrada e na saída do sistema, de modo que a perda de carga é a mesma em 
todos os trechos e a vazão de entrada é igual à soma das vazões nos trechos, é denominada: 
a) rede em anel.     b) rede malhada.  c) sistema paralelo     d) sistema em série 
 
16- Sobre canteiros de obras se em Uma determinada empresa há 60 operários que exercem 
atividades insalubres. Ao projetar as instalações sanitárias para esse grupo de operários, de acordo 
com a NR-24 – Condições Sanitárias e Conforto nos Locais de Trabalho, a quantidade mínima de 
lavatórios e chuveiros é, respectivamente: 
a) 10 e 6      b) 5 e 5     c) 6 e 6     d) 6 e 10 
 

17- Considerando a NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), 

assinale a alternativa incorreta sobre o que asinstalações sanitárias devem conter: 

a) ter ventilação e iluminação adequadas. 
b) ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira. 
c) ter pisos permeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante. 
d) ser mantidas em perfeito estado de conservação e higiene. 
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18-  Leia os itens abaixo relacionados a situações de risco à saúde do trabalhador. 
Agora assinale a alternativa em que os riscos estão dispostos obedecendo a seguinte ordem de 
apresentação: ergonômicos, químicos, biológicos,de acidente e físico: 
a) fumaça – neblina – protozoário – jornadas de trabalho prolongadas – pressões anormais. 
b) esforço físico intenso – gases – parasitas – eletricidade – calor. 
c) postura inadequada – vapores – fogo – monotonia – ruído. 
d) postura inadequada – vírus – poeira – armazenamento inadequado – vibrações. 
 
19- Mapa de Risco é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos 
locais de trabalho, capazes de acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores: 
acidentes e doenças de trabalho. O mapa é um levantamento dos pontos de risco nos 
diferentes setores das empresas. Trata-se de identificar situações e locais 
potencialmente perigosos através de cores relacionadas aos riscos existentes. 
Relacione as colunas e assinale a alternativa correspondente que representa a 
sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
1-Risco químico                       (  ) Verde 
2-Risco físico                           (  ) Amarelo 
3-Risco biológico                     (  ) Vermelho 
4-Risco ergonômico                (  ) Azul 
5-Risco de acidente                (  ) Marrom 
 
a) 2-4-1-5-3 
b) 2-1-4-5-3 
c) 3-4-1-5-2 
d) 4-2-5-1-3 

 

20 – Sobre segurança do trabalho e de acordo com a NR 32, o empregador deve vedar durante o 

trabalho, EXCETO: 

a) O uso de calçados fechados     
b) o uso de adornos 
c) manuseio de lentes de contato no local de trabalho        
d) manuseio de alimentos nos postos de trabalho 
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TÉCNICO AGRÍCOLA 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

1 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) fiscalisação              b) multirão             c) mutidão         d) paralisação        

2 - Assinale a alternativa cuja palavra apresenta 7 fonemas: 

a) técnicab) pássaro        c) garrafa        d) guerras 

3 - Assinale a alternativa na qual a palavra se completa com"e". 

a) pr_vilégio       b) _mpecilho      c) pát_o        d) dent_frício 

4 – Leia as palavras compostas abaixo e assinale a opção em que todos os substantivos compostos 
plurais estão corretos. 

a) canas-de-açúcar, couves-flores, quintas-feiras 
b) canas-de-açúcares, couves-flor, quintas-feira 
c) canas-de-açúcar, couves-flor, quintas-feiras 
d) canas-de-açúcares, couves-flores, quintas-feira 

5 - Assinale a alternativa que completa corretamente as orações abaixo: 
 Se todos nós estudássemos  mais, _____________ na concurso de Jati. 
 
a) passaremos.                      b) passei                     c) passamos.              d) passaríamos. 

6 - Assinale a única alternativa em que a divisão silábica está correta: 

a)  que-i-jo             b)  ar-gu-i-u            c)  coe-lho           d) ex-su-dar 
 

7- Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos: 

a) paletó, avô, pajé, café, jiló 
b) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis 
c) você, capilé, Paraná, lápis, régua 
d) amém, amável, filó, porém, além 

8 - Assinale as opções em que a colocação pronominal não está correta. 

a) Ajudá-lo-ei no que for necessário. 
b) Não sinta-se mal com essa situação que aconteceu com os funcionários em jati. 
c) Diz-me a verdade, por favor! 
d) Minha vizinha me espera para fazermos as atividades juntas. 

9 - Marque a alternativa que apresenta os termos corretos para completar a frase :  “Estamos certos 
de que V. Exa. .......... merecedor da consideração que......... dispensam .......... funcionários.” 
a) sois - vos - vossos.b) é - lhe - seus 



 

 

RUA CARMELITA GUIMARÃES Nº. 02 CENTRO JATI-CE CEP: 63.275-000 

FONE: (88) 3575-1188 EMAIL: pmjatipm@gmail.com 

 

c) é - vos - vossosd) sois - lhe - seus 
 

10 - Qual palavra possui dois dígrafos? 
a) fechar             b) ninharia          c) correndo          d) pêssego 
 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11 -A erosão do solo é um processo geomorfológico natural, que pode ser intensificado quando a 
ocupação das terras e as práticas de uso e manejo do solo são inadequadas. 
 
O processo erosivo consiste em três fases: 
a) desagregação, transporte e deposição 
b) erosividade, deposição e transporte 
c) intemperização, desagregação e deposição 
d) nenhuma das anteriores. 
 

12 - Para consumo humano, a principal característica é que as cultivares de mandioca apresentem 
um teor de ácido cianídrico (HCN) em ppm ou mg por quilograma de raízes que seja inferior a: 

a) 100                b) 200              c) 300             d) 400 

 

13- Os fertilizantes minerais podem ser classificados quanto a concentração de nutrientes. O tipo 
MÉDIA CONCENTRAÇÃO apresenta: 

a) concentração abaixo de 5%       b) concentração abaixo de 10% 
c) concentração ente 10 e 20 %      d) concentração entre 25 e 40% 
 

14 - Quanto a forma física os fertilizantes podem ser classificados em diversos tipos, exceto em : 

a) líquido               b) aerado               c) granulado            d) pó 

 

15 - Para suplementações de cálcio e enxofre, pode-se aplicar o gesso agrícola em áreas localizadas 
como: cova e suco de plantio, e coberturas no solo em circulo ou meio circulo, com adubos solúveis 
em água. Entretanto, pela baixa solubilidade do produto, recomenda-se aplica-lo com uma 
antecedência mínima à aplicação dos outros adubos. Assinale a alternativa correta em relação a 
antecedência mínima recomendada.  

a) 10 dias            b) 15 dias                c) 30 dias             d) 45 dias  
 

16 - Os drenos fechados (tubulares ou corrugados) são formados por tubos rígidos e flexíveis com 
superfície corrugada para drenagem enterrada. Sabendo que a profundidade dos drenos depende 
alguns fatores, assinale abaixo a alternativa CORRETA:  

a) A profundidade dos drenos não deve exceder a profundidade do ponto de descarga disponível.  
b) Os drenos devem ser instalados em camadas impermeáveis.  
c) Drenos superficiais podem drenar excessivamente o solo, expondo a cultura a riscos de seca.  
d) Drenos muito profundos não proporcionam a entrada de água subterrânea proveniente de áreas 



 

 

RUA CARMELITA GUIMARÃES Nº. 02 CENTRO JATI-CE CEP: 63.275-000 

FONE: (88) 3575-1188 EMAIL: pmjatipm@gmail.com 

 

vizinhas. 
 

17 - Analise a afirmativa a seguir: “são áreas definidas e fechadas topograficamente cuja principal 
entrada de água é a precipitação pluvial, e a saída é o volume de água escoado superficialmente, 
considerando-se como perdas intermediárias os volumes de água evapotranspirados e os perdidos 
por percolação profunda.”  

A afirmação acima refere-se a:  
a) Reservatórios fechados                                       b) Sistemas de abastecimento 
c) Açudes                                                                d) Bacias hidrográficas 
 
18 - Ciência que estuda o desenvolvimento dos vegetais e trabalha para o desenvolvimento e 
aprimoramento dos sistemas de produção das culturas. O profissional atuante nesta área desenvolve 
sua função de forma análoga ao clínico-geral na medicina, e dessa forma precisa deter 
conhecimentos que vão desde a produção de sementes, passando por semeadura, espaçamento de 
plantio, tratos culturais, irrigação, adubação, colheita e até mesmo pós-colheita e armazenamento. 
Assinale a seguir a alternativa que indica corretamente a que área o enunciado se refere. 
 
a) Fitotecnia           b) Biologia          c) Fitopatologia        d) Fitossanitária 
 
19 - Ao socorrer uma vítima de queimadura térmica em um campo agrícola, por exemplo, a conduta 
inicial deve ser: 
a)      Aplicar gelo no local                 b) lavar com água corrente e em temperatura ambiente. 
c) Colocar borra de café               d) cobrir o local com pomada antibacteriana. 
 

20 - Um dos pontos importantes para higiene pessoal e do ambiente é o correto acondicionamento do 
lixo. Qual cor de recipiente é usado para coleta de papel e papelão: 

a)  Verde             b) azul          c) vermelho             d)amarelo 
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PROFESSOR FUNDAMENTAL I (PEDAGOGIA) 

 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

1 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) reividicar              b) imprecionante             c) fiscalisação         d) amenizar         

2 - No período: "Talvez os diretores da rede púbica de Jati antevejam uma solução para o caso", 
indique o modo e o tempo do verbo. 

a) subjuntivo – presente                       b) indicativo - pretérito perfeito 
c) subjuntivo – futuro                            d) nenhuma das anteriores 

3 - Assinale a alternativa cuja palavra apresenta tantos fonemas quantas são as letras que a 
compõem é: 

a) importante      b) pássaros        c) sequer        d) técnica 

4 - Qual palavra possui dois dígrafos? 

a) fechar             b) ninharia          c) correndo          d) pêssego 

5 - leias as alternativas abaixo e assinale a correta cuja sequência de vocábulos apresenta, na 
mesma ordem, o seguinte: ditongo, hiato, hiato, ditongo. 

a) jamais / Deus / luar / daí 
b) joias / fluir / jesuíta / fogaréu 
c) pódio / saguão / leal / poeira 
d) quais / fugiu / caiu / história 

6 - Leia as frases abaixo e assinale aquela que não está classificada corretamente quanto a figura de 
linguagem: 

a) O dia vai se tornando roxo e as ruas aos poucos agonizam. (prosopopeia) 
b) "E ele riu frouxamente um riso sem alegria". (pleonasmo) 
c) Peço-lhe mil desculpas pelo que aconteceu. (metáfora) 
d) "Toda vida se tece de mil mortes." (antítese) 

7 - Marque a alternativa que apresenta os termos corretos para completar a frase :  “Estamos certos 
de que V. Exa. .......... merecedor da consideração que......... dispensam .......... funcionários.” 
a) sois - vos - vossos.b) é - lhe - seus 
c) é - vos - vossosd) sois - lhe - seus 
 

8 – Leia as alternativas e assinale a que apresenta pelo menos uma locução adverbial de modo: 

a) Sintam-se à vontade, a prefeitura é de vocês. 
b) Quem sabe eu não dou de presente no seu aniversário? 
c) Joana disse que, em breve, conseguiremos quitar as dívidas no mercantil. 
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d) Não se preocupe, estaremos sempre por perto. 

9 - Várias situações ocorrem orações sem sujeito ou com sujeito inexistente. Das situações abaixo 
isso não acontece nas: 

a) Com o verbo fazer indicando tempo decorrido. 
b) Com o verbo haver com sentido de existir. 
c) Com verbos conjugados no infinitivo impessoal. 
d) Com verbos que indicam fenômenos atmosférico e da natureza. 

10 - Sobre a conotação e a denotação, podemos afirmar, exceto: 

a) A conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura, mas pode ser 
encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de músicas, anúncios publicitários, entre 
outros. 

b) Uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados 
dependendo do contexto da enunciação. 

c) Os textos não literários devem preferir a denotação, pois essa tem como finalidade informar o 
receptor da mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidades e metáforas. 

d) A conotação e a denotação são as variações de significado que ocorrem no signo linguístico, que, 
por sua vez, é composto de um significante (letras e sons) e um significado (conceito, ideia). 
 
 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

11 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB N.º 9.394/1996), estabelece os níveis 

de escolaridade da educação básica em: 

a) educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos.  
b) educação infantil, ensino fundamental e educação especial. 
c) ensino fundamental e ensino médio. 
d) educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.  
 

12 – 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 um mínimo de 200 dias de trabalho 
educacional. 
 
Estão CORRETOS: 
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a) Somente os itens I e II.                                                            b) Somente os itens I, III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III.                                                       d) Somente os itens II, III e IV. 
 

13 – Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com o artigo 9º das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), as práticas pedagógicas que compõem a 
proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 
brincadeira, garantindo experiências que:  
a) propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais 
brasileiras. 
b) possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e outros 
recursos tecnológicos e midiáticos. 
c) favoreçam a imersão das crianças em uma linguagem própria: gestual, verbal, plástica, dramática 
e musical. 
d) promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 
sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 
individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. 
 

14 – O Plano Nacional de Educação – PNE (2014), em sua segunda meta, trata sobre a 
universalização do Ensino Fundamental de nove anos e traça índices a serem alcançados. Assinale 
a alternativa que completa corretamente a Meta 2.  
a) Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 90% (noventa  por cento) dos alunos concluam essa 
etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.  
b) Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.  
c) Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 17 
(dezessete) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.  
d) Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 98% (noventa e oito por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.  
 
15 - Sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituída pela A Resolução CNE/CP nº 2, 
de 22 de dezembro de 2017. Assinale a alternativa CORRETA. 

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 os alunos de escolas públicas devem desenvolver ao longo de 
todas as etapas e da Educação Básica. 

c) Tem como finalidade contribuir com a superação da fragmentação das políticas educacionais, 
fortalecendo do regime de colaboração entre as escolas públicas e privadas. 

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. 
 

16 - Para que o professor não se perca em inúmeras atividades sem rumo e fique apenas 
resolvendo problemas emergenciais de sala de aula, faz-se indispensável que ele tenha um eixo 
articulador da organização do trabalho pedagógico (Plano de aula), ou seja, o professor deve tomar 
como referência: 
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a) Regimento Escolar. 

b) Plano Diretor. 

c) Base Nacional Comum Curricular. 

d) Projeto Político Pedagógico. 
 
17 – O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) 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) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino; 
c) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de um a seis anos de idade;  
d) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um. 
 
18 – Assinale a Alternativa INCORRETA. 
De acordo com a Resolução CNE/CEB N.º 2/2001, que institui Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica, De acordo com a Resolução CNE/CEB N.º 2/2001, que institui 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, o atendimento aos alunos com 
necessidades educacionais especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em 
qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica, onde as escolas da rede regular de ensino 
devem prever e prover na organização de suas classes comuns dentre outros serviços de apoio 
pedagógico especializado, mediante:  
a) Atuação colaborativa de professor especializado em educação especial. 
b) Atuação de professores-intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis. 
c) Disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação. 
d) Atuação outros profissionais específicos de saúde. 
 
19 – A Emenda Constitucional n.º 53/2006, dentre outras ações criou o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB). Sobre este fundo de financiamento, é INCORRETO afirmar. 

a) A distribuição dos recursos é de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus 
Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, 
de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil. 

b) A existência do FUNDEB desobriga os estados e municípios e o Distrito Federal da aplicação 
do mínimo constitucional, ou seja, dos 25% da receita resultante de impostos, incluindo a 
proveniente de transferências, para a manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE).  
c) O FUNDEB é composto de 20% de impostos como: imposto sobre a transmissão causa 
mortis e doação de quaisquer bens ou direitos; impostos sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação; imposto sobre a propriedade de veículos automotores, dentre outros. 
d)  A distribuição proporcional de recursos dos Fundos levará em conta asdiferenças entre 
etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica. 
 
20 – A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) instituída e pela RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 

22 DE DEZEMBRO DE 2017 é um documento de caráter normativo que define o conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos 
no âmbito da Educação Básica escolar, e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino 
das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares. A respeito 
deste documento, considere as seguintes afirmativas: 
 



 

 

RUA CARMELITA GUIMARÃES Nº. 02 CENTRO JATI-CE CEP: 63.275-000 

FONE: (88) 3575-1188 EMAIL: pmjatipm@gmail.com 

 

1- Considerando que a Educação Básica deve propender à formação e ao desenvolvimento 
humano, a BNCC defende explicitamente o compromisso com a educação integral. 
 
2- A BNCC tem como um de seus marcos legais o Artigo 205 da Constituição Federal de 1988, que 
reconhece a educação como um direito fundamental de todos e um dever compartilhado entre o 
Estado, a sociedade e a família. 
 
3- A implementação da BNCC deve levar em conta a diversidade cultural, social e econômica dos 
estados brasileiros, possibilitando que cada instituição de ensino construa o seu currículo de forma 
independente, e autônoma usando como base somente as necessidades da comunidade local a 
qual atende. 
 
4- Os currículos, coerentes com a proposta pedagógica da instituição ou rede de ensino, devem 
adequar as proposições da BNCC à sua realidade, considerando, para tanto, o contexto e as 
características dos estudantes. 
 
Assinale a ALTERNATIVA CORRETA abaixo: 
 
a) Somente as afirmativas 1, 2e 3 são verdadeiras       b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são 
verdadeiras 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras        d) Todas as alternativas são verdadeiras. 
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PROFESSOR EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
1 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) reividicar              b) fiscalisação             c) imprecionante         d) amenizar       
 
2 - Assinale a alternativa cuja palavra apresenta tantos fonemas quantas são as letras que a 
compõem: 
a) sequer        b) pássaros          c) técnico        d) importante 
 
3 -"Pediu-me para limpar o carro, mas não o fiz." O termo em destaque nesta oração é um: 
a) pronome demonstrativo           b) pronome átono          c) preposição           d) artigo 
 
4 - Assinale a alternativa na qual a palavra se completa com"e". 
a) pr_vilégio       b) _mpecilho      c) pát_o        d) dent_frício 
 
5 - Somente em um dos termos seguintes, está correto o uso do hífen: 
a) super-humano                   b) super-proteção 
c) super-bomba                       d) super-confiante 

6 – Leia as palavras compostas abaixo e assinale a opção em que todos os substantivos compostos 
plurais estão corretos. 

a) canas-de-açúcar, couves-flores, quintas-feira 
b) canas-de-açúcares, couves-flor, quintas-feira 
c) canas-de-açúcar, couves-flores, quintas-feiras 
d) canas-de-açúcares, couves-flores, quintas-feiras 

7 - Assinale a alternativa que completa corretamente as orações abaixo: 
 Se todos nós estudássemos  mais, _____________ na concurso de Jati. 
 
a) passaremos.                      b) passaríamos.                     c) passamos.              d) passei. 

8 - O pessoal chegaram cedo para a prova do concurso de Jati, me disse o vigilante da escola”, 
encontramos a figura de linguagem chamada: 
a) silepse de número               b) anacoluto             c) hipérbole           d) elipse 

9 - Assinale a única alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a)  que-i-jo             b)  ar-gu-i-u            c)  coe-lho           d) ex-su-dar 

10 - Assinale a alternativa em que não há ocorrência de antônimos: 
a) alto -baixob) bem – malc) bom – mald) bonito - feio 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11 - Na Constituição Federal de 1988,no capítulo da educação, em seu art. 210, fica claro que serão 
fixados _____________ para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum 
e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente o espaço acima. 
 
a)  conteúdos mínimos                      b)  conteúdos gerais 
c)  conteúdos máximos                     d)  programas específicos 
 
12 - A Constituição Federal brasileira, em seu Art. 208, expressa que a educação básica é obrigatória 
e gratuita para pessoas com a idade de 
 
a)  1 a 15 anos.            b) 2 a 16 anos.            c) 3 a 17 anos.         d) 4 a 17 anos 
 
13 – “A Constituição Federal estabelece a educação como um direito de todos e dever do Estado e da 
__________, sendo promovida e incentivada com a colaboração ____________.” 

.Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, os espaços. 
 
a) família ... da igreja                                           b) família ... da sociedade 
c) igreja ... da sociedade                                      d) igreja ... das empresas 
 
14 – O aluno especial Lucas, de 6 anos, não conseguiu vaga em um colégio de Jati e agora passa o 
dia em casa. O menino tem Síndrome de Down e foi impedido de ficar na sala de aula porque não 
havia um profissional especializado. [...] 
A mãe dele, Juliana Pereira, conta que o menino estava ansioso para recomeçar as aulas, só que 
logo no primeiro dia elas foram surpreendidas com a má notícia. 
“A matrícula do meu filho foi feita normalmente. O nome dele estava na lista dos alunos, mas quando 
ele foi entrar na sala, a professora disse que não podia recebê-lo porque não tinha nenhuma pessoa 
para acompanhá-lo.  ( adaptado ) 
 
Ao comentar com um colega a situação relatada no fragmento da notícia, um professor de educação 
física afirma que, de acordo com o previsto na Constituição Federal de 88, a escola 
 
a) agiu de maneira correta por não ter um profissional com formação e experiência adequadas para 
atendera criança. 
b) deveria propor à mãe contratar, por sua conta, um profissional que pudesse dar suporte à criança 
na escola. 
c) deveria orientar a mãe a procurar por uma escola especial que pudesse atender a criança em suas 
necessidades. 
d) deixou de cumprir o princípio constitucional que garante igualdade de condições para acesso e 
 permanência na escola. 
 

15- . Nos termos da Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, um 

dos princípios da formação técnico-profissional é: 

a)  garantia de acesso e frequência flexíveis ao ensino regular. 

b) atividade compatível com as necessidades da tarefa. 
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c) horário especial para o exercício das atividades. 

d) garantia de bolsa de aprendizagem dos sete aos quatorze anos.   

 

16- Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, deixar de comunicar à autoridade competente 
os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 
criança ou adolescente, cuja penalidade é a multa de três a vinte salários de referência, é 
responsabilidade: 

a) do professor ou responsável por estabelecimento de ensino fundamental, pré-escola ou creche. 

b) dos amigos e vizinhos da criança ou do adolescente. 

c) da autoridade judiciária mais próxima. 

d) do responsável por diversão ou espetáculo público. 

 

17- Sobre a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, relativamente à idade mínima para 
admissão ao trabalho, assinale a alternativa correta. 

a) 10 anos             b) 12 anos           c)  14 anos           d) 16 anos 

 
18- Sobrea obrigatoriedade do ensino no Brasil, é CORRETO afirmar que o ensino fundamental é 
obrigatório e gratuito na escola pública, com duração de:  
a) 7(sete) anos.            b) 12(doze) anos.        c) 5(cinco) anos.            d) 9 (nove) anos. 

 
19- É considerado idoso, secundo o estatuto do idoso, a pessoa que tem: 
a) a partir de 55 anos      b) a partir de 60 anos      c) a partir de 65 anos      d) a partir de 70 anos 
 
20- De acordo com o Estatuto do Idoso, são obrigações das entidades de atendimento de longa 
permanência os seguintes princípios, EXCETO: 
a) Preservação dos vínculos familiares. 
b) Atendimento personalizado e em pequenos grupos. 
c) Manutenção do idoso na mesma instituição, independente da condição de saúde, física e 
emocional. 
d) Participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://suburbanodigital.blogspot.com.br/2015/06/paises-brasil.html
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PSICÓLOGO 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
1 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) reividicar              b) fiscalisação             c) amenizar         d) imprecionante       
 
2 -"Pediu-me para limpar o carro, mas não o fiz." O termo em destaque nesta oração é um: 
a) pronome demonstrativo           b) pronome átono          c) preposição           d) artigo 

3 - Sobre acentuação, analise e assinale a opção em que todas as palavras se acentuam respeitando 
a mesma regra. 

a) ananás - pajé - só 
b) fórceps - árvore - péssimo 
c) toró - piauí - café 
d) balaústre - caí – substituíste 

4 - Assinale a alternativa cuja palavra apresenta tantos fonemas quantas são as letras que a 
compõem é: 
a) importante      b) pássaros        c) sequer        d) técnica 
 
5 - Assinale a alternativa na qual a palavra se completa com"e". 
a) pr_vilégio       b) _mpecilho      c) pát_o        d) dent_frício 
 
6 - Somente em um dos termos seguintes, está correto o uso do hífen: 
a) super-produção                   b) super-bomba 
c) super-humano                     d) super-confiante 
 
7 -Assinale as opções em que a colocação pronominal não está correta. 
a) Ajudá-lo-ei no que for necessário. 
b) Não sinta-se mal com essa situação. 
c) Diz-me  a verdade, por favor! 
d) Minha vizinha me espera para fazermos os deveres juntas. 
 
8  -“A carga foi desviada e a viatura, com os vigilantes, abandonada bem próximo a Jati, na região Sul 
do Ceará..” 
Pela leitura do fragmento acima, é correto afirmar que, em sua estrutura sintática, houve supressão 
da expressão 
a) vigilantesb) carga c) viaturad) foi 
 
9 - Várias situações ocorrem orações sem sujeito ou com sujeito inexistente. Das situações abaixo 
isso não acontece nas: 
a) Com o verbo fazer indicando tempo decorrido. 
b) Com o verbo haver com sentido de existir. 
c) Com verbos conjugados no infinitivo impessoal. 
d) Com verbos que indicam fenômenos atmosférico e da natureza. 

10 - Sobre a conotação e a denotação, podemos afirmar, exceto: 
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a) A conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura, mas pode ser 
encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de músicas, anúncios publicitários, entre 
outros. 

b) Uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados 
dependendo do contexto da enunciação. 

c) Os textos não literários devem preferir a denotação, pois essa tem como finalidade informar o 
receptor da mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidades e metáforas. 

d) A conotação e a denotação são as variações de significado que ocorrem no signo linguístico, que, 
por sua vez, é composto de um significante (letras e sons) e um significado (conceito, ideia). 
 
 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

11- A Portaria Ministerial N° 750 de 29 de abril de 2019 trata do DigiSUS Gestor/Módulo 
Planejamento – DGMP. O Art. 436 desta Portaria diz que o DGMP deve ser obrigatoriamente utilizado 
pelos estados, Distrito Federal e municípios, para, exceto: 

a)  registro de informações e documentos relativos ao plano municipal de saúde. 
b)  registro de informações e documentos relativos às metas da Pactuação Interfederativa de 
Indicadores. 
c) elaboração do Relatório Anual de Gestão – RAG. 
d) elaboração da Programação Anual de Saúde - PAS. 

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. 
b) pessoas cadastradas no Programa Bolsa Família (PBF); 
c) pessoas cadastradas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC); 
d) pessoas cadastradas beneficiárias de benefício previdenciário no valor de até dois salários 
mínimos.de até dois salários mínimos. 
 
13 - De acordo com a nova portaria que trata da nova modalidade de financiamento da atenção 
primária, a Portaria N° 2979 de 12 de novembro de 2019 podemos afirmar que: 
a) O repasse de recursos para APS seguirá a modalidade “per capta”, ou seja, de acordo com o 
numero de habitantes de cada município. 
b) Poderá haver  suspensão de 25% (vinte e cinco por cento) do recurso por eSF para os casos 
de ausência do profissional auxiliar ou técnico de enfermagem ou agente comunitário de saúde na 
equipe por um período superior a 60 (sessenta) dias. 
c) Poderá haver suspensão de recursos de 100% (cem por cento) por eSF e eAP para os casos 
de ausência  dos profissionais médico ou enfermeiro na eSF por um período superior a 60 (sessenta) 
dias. 
d) O valor do incentivo financeiro do pagamento por desempenho será transferido mensalmente 
e recalculado simultaneamente para todos os municípios ou Distrito Federal a cada 6 (seis) 
competências financeiras, ou seja 2 vezes ao ano. 
 
14 - Segundo o Decreto 7508/2011 : “Todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para 
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atendimento da integralidade da assistência à saúde”, é: 
a) Protocolos Clínicos                                         b) RENAME          
c) RENASES                                                       d) Cartão Nacional de saúde / cartão do SUS                  
 

15 - A lei 8080/90 define os princípios e diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde). A esse 

respeito é incorreto afirmarque: 

a) Devem-se organizar os serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 

idênticos. 

b) Deve-se dar ênfase na descentralização dos serviços para osmunicípios. 

c) O direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, é um dos princípios do SUS. 

d) A universalidade de acesso é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 

de complexidade do sistema. 

 

16 – O decreto 7508 de 2011 regulamenta a Lei 8080/90. Considerando a organização do SUS, 

como expressa nesse decreto, assinale a alternativaincorreta: 

a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúdeinterestaduais. 
b) Unidades Básicas de saúde e Unidades de Pronto Atendimento são considerados Serviços 
Especiais de Acesso Aberto. 
c) Região de Saúde é 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, com a finalidade de integrar a 

organização, o planejamento e a execução de ações e serviços desaúde. 

d) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, 

nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectivaregião. 

 

17 - 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) ações relacionadas ao cuidado de pessoas com tuberculose; 
b) proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; 
c) cobertura de exame citopatológico; 
d) percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada. 

 
18- De acordo com o Art. 19-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a criança e o 
adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de 
apadrinhamento.  

No tocante ao programa de apadrinhamento a que se refere o ECA, assinale a seguir a alternativa 
INCORRETA.  

a) O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos 
externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu 
desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro.  

b) Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 (dezoito) anos não inscritas nos 
cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento 
de que fazem parte.   
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c) Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude 
poderão ser executados por órgãos privados ou por organizações da sociedade civil.   

d) perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa 
de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de 
reinserção familiar ou colocação em família adotiva.  

 

19- Tomando por base o que estabelece a Lei Federal nº 8.069/90 com relação à Profissionalização e 
à Proteção no Trabalho, pode-se afirmar que:  

a) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, ainda que na condição de 
aprendiz. 
b) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e 
previdenciários. 
c) É vedado ao adolescente portador de deficiência qualquer tipo de trabalho. 
d) É vedado ao adolescente empregado trabalho noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um 
dia e as cinco horas do dia seguinte. 
 

20-  Com base no Estatuto do Idoso, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
Poder Público assegurar ao idoso, garantia de prioridade.  

A respeito da garantia de prioridade, assinale a seguir, a alternativa INCORRETA. 

a) Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais 
gerações. 
b) Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, 
exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência.  
c) Atendimento preferencial imediato e coletivo junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 
serviços à população. 
d) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo 
sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. 
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PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

1 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) reividicar              b) imprecionante             c) fiscalisação         d) amenizar         

2 - No período: "Talvez os diretores da rede púbica de Jati antevejam uma solução para o caso", 
indique o modo e o tempo do verbo. 

a) subjuntivo – presente                       b) indicativo - pretérito perfeito 
c) subjuntivo – futuro                          d) nenhuma das anteriores 

3 - Assinale a alternativa cuja palavra apresenta tantos fonemas quantas são as letras que a 
compõem é: 
a) importante      b) pássaros        c) sequer        d) técnica 
 
4 - Qual palavra possui dois dígrafos? 
a) fechar             b) ninharia          c) correndo          d) pêssego 

5 - leias as alternativas abaixo e assinale a correta cuja sequência de vocábulos apresenta, na 
mesma ordem, o seguinte: ditongo, hiato, hiato, ditongo. 

a) jamais / Deus / luar / daí 
b) joias / fluir / jesuíta / fogaréu 
c) pódio / saguão / leal / poeira 
d) quais / fugiu / caiu / história 

6 - Leia as frases abaixo e assinale aquela que não está classificada corretamente quanto a figura de 
linguagem: 

a) O dia vai se tornando roxo e as ruas aos poucos agonizam. (prosopopeia) 
b) "E ele riu frouxamente um riso sem alegria". (pleonasmo) 
c) Peço-lhe mil desculpas pelo que aconteceu. (metáfora) 
d) "Toda vida se tece de mil mortes." (antítese) 

7 - Marque a alternativa que apresenta os termos corretos para completar a frase :  “Estamos certos 
de que V. Exa. .......... merecedor da consideração que......... dispensam .......... funcionários.” 
a) sois - vos - vossos.b) é - lhe - seus 
c) é - vos - vossosd) sois - lhe - seus 
 

8 – Leia as alternativas e assinale a que apresenta pelo menos uma locução adverbial de modo: 

a) Sintam-se à vontade, a prefeitura é de vocês. 
b) Quem sabe eu não dou de presente no seu aniversário? 
c) Joana disse que, em breve, conseguiremos quitar as dívidas no mercantil. 
d) Não se preocupe, estaremos sempre por perto. 
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9 - Várias situações ocorrem orações sem sujeito ou com sujeito inexistente. Das situações abaixo 
isso não acontece nas: 

a) Com o verbo fazer indicando tempo decorrido. 
b) Com o verbo haver com sentido de existir. 
c) Com verbos conjugados no infinitivo impessoal. 
d) Com verbos que indicam fenômenos atmosférico e da natureza. 

10 - Sobre a conotação e a denotação, podemos afirmar, exceto: 

a) A conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura, mas pode ser 
encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de músicas, anúncios publicitários, entre 
outros. 

b) Uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados 
dependendo do contexto da enunciação. 

c) Os textos não literários devem preferir a denotação, pois essa tem como finalidade informar o 
receptor da mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidades e metáforas. 

d) A conotação e a denotação são as variações de significado que ocorrem no signo linguístico, que, 
por sua vez, é composto de um significante (letras e sons) e um significado (conceito, ideia). 
 
 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB N.º 9.394/1996), estabelece os níveis de 
escolaridade da educação básica em: 
a) educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos.  
b) educação infantil, ensino fundamental e educação especial. 
c) ensino fundamental e ensino médio. 
d) educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.  
 
12 – 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 um mínimo de 200 dias de trabalho 
educacional. 
 
Estão CORRETOS: 
a) Somente os itens I e II.                                                            b) Somente os itens I, III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III.                                                      d) Somente os itens II, III e IV. 
 
13 – Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com o artigo 9º das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), as práticas pedagógicas que compõem a 
proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 
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brincadeira, garantindo experiências que:  
a) propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais 
brasileiras. 
b) possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e outros 
recursos tecnológicos e midiáticos. 
c) favoreçam a imersão das crianças em uma linguagem própria: gestual, verbal, plástica, dramática e 
musical. 
d) promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, 
expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito 
pelos ritmos e desejos da criança. 
 
14 – O Plano Nacional de Educação – PNE (2014), em sua segunda meta, trata sobre a 
universalização do Ensino Fundamental de nove anos e traça índices a serem alcançados. Assinale a 
alternativa que completa corretamente a Meta 2.  
 
a) Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 90% (noventa  por cento) dos alunos concluam essa etapa 
na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.  
b) Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.  
c) Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 17 
(dezessete) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.  
d) Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 98% (noventa e oito por cento) dos alunos concluam essa 
etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.  
 
15 - Sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituída pela A Resolução CNE/CP nº 2, de 
22 de dezembro de 2017. Assinale a alternativa CORRETA. 

 
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 os alunos de escolas públicas devem desenvolver ao longo de todas 
as etapas e da Educação Básica. 
c) Tem como finalidade contribuir com a superação da fragmentação das políticas educacionais, 
fortalecendo do regime de colaboração entre as escolas públicas e privadas. 
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. 
 
16- Para que o professor não se perca em inúmeras atividades sem rumo e fique apenas resolvendo 
problemas emergenciais de sala de aula, faz-se indispensável que ele tenha um eixo articulador da 
organização do trabalho pedagógico (Plano de aula), ou seja, o professor deve tomar como 
referência: 
a) Regimento Escolar  
b) Plano Diretor. 
c) Base Nacional Comum Curricular. 
d) Projeto Político Pedagógico. 
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17 – O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) 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) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino; 
c) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de um a seis anos de idade;  
d) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um. 
 
18 – Assinale a Alternativa INCORRETA. 
De acordo com a Resolução CNE/CEB N.º 2/2001, que institui Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica, De acordo com a Resolução CNE/CEB N.º 2/2001, que institui 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, o atendimento aos alunos com 
necessidades educacionais especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em 
qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica, onde as escolas da rede regular de ensino 
devem prever e prover na organização de suas classes comuns dentre outros serviços de apoio 
pedagógico especializado, mediante:  
a) Atuação colaborativa de professor especializado em educação especial. 
b) Atuação de professores-intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis. 
c) Disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação. 
d) Atuação outros profissionais específicos de saúde. 
 
19 – A Emenda Constitucional n.º 53/2006, dentre outras ações criou o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB). Sobre este fundo de financiamento, é INCORRETO afirmar. 
a) A distribuição dos recursos é de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus 
Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB, de natureza contábil. 
b) A existência do FUNDEB desobriga os estados e municípios e o Distrito Federal da aplicação do 
mínimo constitucional, ou seja, dos 25% da receita resultante de impostos, incluindo a proveniente de 
transferências, para a manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE).  
c) O FUNDEB é composto de 20% de impostos como: imposto sobre a transmissão causa mortis e 
doação de quaisquer bens ou direitos; impostos sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação; imposto sobre a propriedade de veículos automotores, dentre outros. 
d) A distribuição proporcional de recursos dos Fundos levará em conta asdiferenças entre etapas, 
modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica. 
 
20 – A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) instituída e pela RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 
DE DEZEMBRO DE 2017 é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da 
Educação Básica escolar, e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes 
instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares. A respeito deste documento, 
considere as seguintes afirmativas: 
 
1- Considerando que a Educação Básica deve propender à formação e ao desenvolvimento humano, 
a BNCC defende explicitamente o compromisso com a educação integral. 

2- A BNCC tem como um de seus marcos legais o Artigo 205 da Constituição Federal de 1988, que 
reconhece a educação como um direito fundamental de todos e um dever compartilhado entre o 
Estado, a sociedade e a família. 
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3- A implementação da BNCC deve levar em conta a diversidade cultural, social e econômica dos 
estados brasileiros, possibilitando que cada instituição de ensino construa o seu currículo de forma 
independente, e autônoma usando como base somente as necessidades da comunidade local a qual 
atende. 

 4- Os currículos, coerentes com a proposta pedagógica da instituição ou rede de ensino, devem 
adequar as proposições da BNCC à sua realidade, considerando, para tanto, o contexto e as 
características dos estudantes. 

 
Assinale a ALTERNATIVA CORRETA abaixo: 
 
a) Somente as afirmativas 1, 2e 3 são verdadeiras       b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são 
verdadeiras 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras                d) Todas as alternativas são 
verdadeiras. 
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PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
1 - No período: "Talvez os diretores da rede púbica de Jati antevejam uma solução para o caso", 
indique o modo e o tempo do verbo. 
a) subjuntivo – presente                       b) indicativo - pretérito perfeito 
c) subjuntivo – futuro                          d) nenhuma das anteriores 
 
2 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) reividicar              b) imprecionante             c) fiscalisação         d) amenizar 
 
3 - Assinale a alternativa cuja palavra apresenta tantos fonemas quantas são as letras que a 
compõem é: 
a) importante      b) pássaros        c) sequer        d) técnica 
 
4 - Qual palavra possui dois dígrafos? 
a) correndo             b) ninharia          c) fechar          d) pêssego 
 
5 - leias as alternativas abaixo e assinale a correta cuja sequência de vocábulos apresenta, na 
mesma ordem, o seguinte: ditongo, hiato, hiato, ditongo. 
 
a) jamais / Deus / luar / daí 
b) joias / fluir / jesuíta / fogaréu 
c) pódio / saguão / leal / poeira 
d) quais / fugiu / caiu / história 
 
6 - Leia as frases abaixo e assinale aquela que não está classificada corretamente quanto a figura de 
linguagem: 
a) O dia vai se tornando roxo e as ruas aos poucos agonizam. (prosopopeia) 
b) "E ele riu frouxamente um riso sem alegria". (pleonasmo) 
c) Peço-lhe mil desculpas pelo que aconteceu. (metáfora) 
d) "Toda vida se tece de mil mortes." (antítese) 
 
7 - marque a alternativa que apresenta os termos corretos para completar a frase :  “Estamos certos 
de que V. Exa. .......... merecedor da consideração que......... dispensam .......... funcionários.” 
a) sois - lhe - seus.                                   b) é - lhe – seus. 
c) é - vos – vossos.                                        d) sois - vos - vossos.                                    
 
8 – Leia as alternativas e assinale a que apresenta pelo menos uma locução adverbial de modo: 
a) Sintam-se à vontade, a prefeitura é de vocês. 
b) Quem sabe eu não dou de presente no seu aniversário? 
c) Joana disse que, em breve, conseguiremos quitar as dívidas no mercantil. 
d) Não se preocupe, estaremos sempre por perto. 
 
9 - Várias situações ocorrem orações sem sujeito ou com sujeito inexistente. Das situações abaixo 
isso não acontece nas: 
a) Com o verbo fazer indicando tempo decorrido. 
b) Com verbos conjugados no infinitivo impessoal.  
c) Com o verbo haver com sentido de existir.  
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d) Com verbos que indicam fenômenos atmosférico e da natureza. 
 
10 - Sobre a conotação e a denotação, podemos afirmar, exceto: 
a) A conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura, mas pode ser 
encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de músicas, anúncios publicitários, entre 
outros. 
b) Uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados 
dependendo do contexto da enunciação. 
c) Os textos não literários devem preferir a denotação, pois essa tem como finalidade informar o 
receptor da mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidades e metáforas. 
d) A conotação e a denotação são as variações de significado que ocorrem no signo linguístico, que, 
por sua vez, é composto de um significante (letras e sons) e um significado (conceito, ideia). 
 
 
 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENOS ESPECÍFICOS 

 

 
11 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB N.º 9.394/1996), estabelece os níveis de 
escolaridade da educação básica em: 
a) educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos.  
b) educação infantil, ensino fundamental e educação especial. 
c) ensino fundamental e ensino médio. 
d) educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.  
 
12 – 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 um mínimo de 200 dias de trabalho 
educacional. 
Estão CORRETOS: 
a) Somente os itens I e II.                                                            b) Somente os itens I, III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III.                                                      d) Somente os itens II, III e IV. 
 
13 – Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com o artigo 9º das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), as práticas pedagógicas que compõem a 
proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 
brincadeira, garantindo experiências que:  
 
a) propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais 
brasileiras. 
b) possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e outros 
recursos tecnológicos e midiáticos. 
c) favoreçam a imersão das crianças em uma linguagem própria: gestual, verbal, plástica, dramática e 
musical. 
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d) promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 
sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 
individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. 
 
14 – O Plano Nacional de Educação – PNE (2014), em sua segunda meta, trata sobre a 
universalização do Ensino Fundamental de nove anos e traça índices a serem alcançados. Assinale a 
alternativa que completa corretamente a Meta 2.  
a) Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 90% (noventa  por cento) dos alunos concluam essa etapa 
na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.  
b) Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.  
c) Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 17 
(dezessete) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.  
d) Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 98% (noventa e oito por cento) dos alunos concluam essa 
etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.  
 
15 - Sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituída pela A Resolução CNE/CP nº 2, de 
22 de dezembro de 2017. Assinale a alternativa CORRETA. 
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 os alunos de escolas públicas devem desenvolver ao longo de 
todas as etapas e da Educação Básica. 
c) Tem como finalidade contribuir com a superação da fragmentação das políticas educacionais, 
fortalecendo do regime de colaboração entre as escolas públicas e privadas. 
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. 
 
16 - Para que o professor não se perca em inúmeras atividades sem rumo e fique apenas 
resolvendo problemas emergenciais de sala de aula, faz-se indispensável que ele tenha um eixo 
articulador da organização do trabalho pedagógico (Plano de aula), ou seja, o professor deve tomar 
como referência: 
a) Regimento Escolar  
b) Plano Diretor. 
c) Base Nacional Comum Curricular. 
d) Projeto Político Pedagógico. 
 
17 – O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) 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) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino; 
c) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de um a seis anos de idade;  
d) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um. 
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18 – Assinale a Alternativa INCORRETA. 
 
De acordo com a Resolução CNE/CEB N.º 2/2001, que institui Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica, De acordo com a Resolução CNE/CEB N.º 2/2001, que institui 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, o atendimento aos alunos com 
necessidades educacionais especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em 
qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica, onde as escolas da rede regular de ensino 
devem prever e prover na organização de suas classes comuns dentre outros serviços de apoio 
pedagógico especializado, mediante:  
 
a) Atuação colaborativa de professor especializado em educação especial. 
b) Atuação de professores-intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis. 
c) Disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à 
comunicação. 
d) Atuação outros profissionais específicos de saúde. 
 
19 – A Emenda Constitucional n.º 53/2006, dentre outras ações criou o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 
Sobre este fundo de financiamento, é INCORRETO afirmar: 
. 
a) A distribuição dos recursos é de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus 
Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB, de natureza contábil. 
b) A existência do FUNDEB desobriga os estados e municípios e o Distrito Federal da aplicação 
do mínimo constitucional, ou seja, dos 25% da receita resultante de impostos, incluindo a proveniente 
de transferências, para a manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE).  
c) O FUNDEB é composto de 20% de impostos como: imposto sobre a transmissão causa mortis 
e doação de quaisquer bens ou direitos; impostos sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação; imposto sobre a propriedade de veículos automotores, dentre outros. 
d)  A distribuição proporcional de recursos dos Fundos levará em conta as  diferenças entre 
etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica. 
 
20 – A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) instituída e pela RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, 
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017 é um documento de caráter normativo que define o conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no 
âmbito da Educação Básica escolar, e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das 
diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares. A respeito deste 
documento, considere as seguintes afirmativas: 
 
1- Considerando que a Educação Básica deve propender à formação e ao desenvolvimento humano, 
a BNCC defende explicitamente o compromisso com a educação integral. 
 
2- A BNCC tem como um de seus marcos legais o Artigo 205 da Constituição Federal de 1988, que 
reconhece a educação como um direito fundamental de todos e um dever compartilhado entre o 
Estado, a sociedade e a família. 
 
3- A implementação da BNCC deve levar em conta a diversidade cultural, social e econômica dos 
estados brasileiros, possibilitando que cada instituição de ensino construa o seu currículo de forma 
independente, e autônoma usando como base somente as necessidades da comunidade local a qual 
atende. 
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4- Os currículos, coerentes com a proposta pedagógica da instituição ou rede de ensino, devem 
adequar as proposições da BNCC à sua realidade, considerando, para tanto, o contexto e as 
características dos estudantes. 
 
Assinale a ALTERNATIVA CORRETA abaixo: 
 
a) Somente as afirmativas 1, 2e 3 são verdadeiras       b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são 
verdadeiras 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras                 d) Todas as alternativas são 
verdadeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RUA CARMELITA GUIMARÃES Nº. 02 CENTRO JATI-CE CEP: 63.275-000 

FONE: (88) 3575-1188 EMAIL: pmjatipm@gmail.com 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
1 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) reividicar              b) fiscalisação             c) amenizar         d) imprecionante      
 
2 - Assinale a alternativa cuja palavra apresenta tantos fonemas quantas são as letras que a 
compõem: 
 
a) técnicab) pássaros        c) sequer        d) importante 
 
3 -"Pediu-me para limpar o carro, mas não o fiz." O termo em destaque nesta oração é um: 
a) pronome demonstrativo           b) pronome átono          c) preposição           d) artigo 
 
4 - Assinale a alternativa na qual a palavra se completa com"e". 
a) pr_vilégio       b) _mpecilho      c) pát_o        d) dent_frício 
 
5 - Somente em um dos termos seguintes, está correto o uso do hífen: 
a) super-produção                   b) super-humano 
c) super-bomba                       d) super-confiante 
 
6 – Leia as palavras compostas abaixo e assinale a opção em que todos os substantivos compostos 
plurais estão corretos. 
 
a) canas-de-açúcar, couves-flores, quintas-feira 
b) canas-de-açúcares, couves-flor, quintas-feira 
c) canas-de-açúcar, couves-flores, quintas-feiras 
d) canas-de-açúcares, couves-flores, quintas-feiras 
 
7 - Assinale a alternativa que completa corretamente as orações abaixo: 
 Se todos nós estudássemos  mais, _____________ na concurso de Jati. 
 
a) passaremos.                      b) passaríamos.                     c) passamos.              d) passei. 
 
8 - O pessoal chegaram cedo para a prova do concurso de Jati, me disse o vigilante da escola”, 
encontramos a figura de linguagem chamada: 
a) elipse               b) anacoluto             c) hipérbole           d) silepse de número 
 
9 - Assinale a única alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a)  que-i-jo             b)  ar-gu-i-u            c)  coe-lho           d) ex-su-dar 
 
10 - Assinale a alternativa em que não há ocorrência de antônimos: 
a) alto -baixob) bem – malc) bom – mald) bonito - feio 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11- De acordo com a nova portaria que trata da nova modalidade de financiamento da atenção 
primária, a Portaria N° 2979 de 12 de novembro de 2019 podemos afirmar que: 
a) O repasse de recursos para APS seguirá a modalidade “per capta”, ou seja, de acordo com o 

numero de habitantes de cada município. 

b) Poderá haversuspensão de 25% (vinte e cinco por cento) do recurso por eSF para os casos de 

ausência do profissional auxiliar ou técnico de enfermagem ou agente comunitário de saúde na 

equipe por um período superior a 60 (sessenta) dias; 

c) Poderá haver suspensão de recursos de 100% (cem por cento) por eSF e eAP para os casos de 
ausência  dos profissionais médico ou enfermeiro na eSF por um período superior a 60 (sessenta) 
dias; 

d) O valor do incentivo financeiro do pagamento por desempenho será transferido mensalmente e 

recalculado simultaneamente para todos os municípios ou Distrito Federal a cada 6 (seis) 

competências financeiras, ou seja 2 vezes ao ano; 

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. 
b) pessoas cadastradas no Programa Bolsa Família (PBF); 
c) pessoas cadastradas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC); 
d) pessoas cadastradas beneficiárias de benefício previdenciário no valor de até dois salários 

mínimos.de até dois salários mínimos. 

13 - Segundo o Decreto 7508/2011 : “Todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para 
atendimento da integralidade da assistência à saúde”, é: 
a) Protocolos Clínicos                                                      b) RENAME          
c) Cartão Nacional de saúde / cartão do SUS                  d) RENASES 
 

14 - A lei 8080/90 define os princípios e diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde). A esse 

respeito é incorreto afirmarque: 

a) Devem-se organizar os serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 

idênticos. 

b) Deve-se dar ênfase na descentralização dos serviços para osmunicípios. 

c) O direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, é um dos princípios do SUS. 

d) A universalidade de acesso é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema. 

 

15– Um dos avanços do SUS foi  o controle social, sobre esta diretriz assinale a alternativaincorreta: 
a) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio e aprovadas pelo respectivoConselho. 

b) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários 
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segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 

política de saúde nos níveiscorrespondentes. 

c) A participação da comunidade é um dos princípios doSUS. 
d) O Conselho de Saúde tem caráter permanente, mas não deliberativo, devendo suas decisões 
serem analisadas pelo secretário de Saúde do nível competente. 
 

16 - Assinale a alternativacorreta sobre legislação do SUS: 

a) Segundo a lei 8080/90, normatizar e coordenar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e 

Derivados, é competência do gestorestadual. 

b) Segundo a Lei 8142/90, os municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de 

ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursospúblicos. 

c) Segundo a Constituição da república Federativa do Brasil, ao sistema Único de saúde compete, 

além de outras atribuições, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 

tecnológico. 

d) Equidade não é um principio básico do SUS. 

 

17 – Qual o documento legal que regulamenta a Lei 8.080/90: 
a) Decreto 7508/11          b) lei 8.142/90         c) lei 3222/19       d) Artigo 96 da Constituição Federal 
 
18 – Assinale a alternativa que apresenta um princípio organizativo do SUS: 
a) Universalidade           b) Regionalização        c) Descentralização      d) Equidade 
 
19 – Osistema DIGISUS gestor/módulo de planejamento - DGMP, instituído pela portaria nº 750, de 
29 de abril de 2019 SUBSTITUIRÁ  o: 

a) CADSUS          b) FORMSUS        c) SARGSUS       d) UNISUS-WEB 
 
20 - Considerando os três níveis de atenção à saúde no Brasil: nível primário, secundário e terciário, 
assinale a alternativa em que a unidade citada pertença ao nível secundário de atenção à saúde. 
a)Serviços de Quimioterapia.                           b) Unidade de Pronto Atendimento. 
c)Serviços de Ressonância Magnética.          d) Unidade Básica de Saúde 
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VISITADOR SOCIAL 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 

 
1 - Assinale abaixo a palavra que esteja escrita corretamente: 
a) fiscalisação               b) paralisação               c) mutidão             d) multirão         

2 - Assinale a alternativa cuja palavra apresenta 7 fonemas: 

a) técnica   b) pássaro         c) garrafa         d) guerras 

3 - Assinale a alternativa na qual a palavra se completa com"e". 

a) pr_vilégio       b) _mpecilho      c) pát_o        d) dent_frício 

4 – Leia as palavras compostas abaixo e assinale a opção em que todos os substantivos compostos 
plurais estão corretos. 

a) canas-de-açúcar, couves-flores, quintas-feira 
b) canas-de-açúcares, couves-flor, quintas-feira 
c) canas-de-açúcar, couves-flores, quintas-feiras 
d) canas-de-açúcares, couves-flores, quintas-feiras 

5 - Assinale a alternativa que completa corretamente as orações abaixo: 
 Se todos nós estudássemos  mais, _____________ na concurso de Jati. 
 
a) passaremos.                      b) passarmos.                     c) passaríamos.                d) passei. 

6 - Assinale a única alternativa em que a divisão silábica está correta: 

a)  ex-su-dar                   b)  ar-gu-i-u            c)  coe-lho           d) que-i-jo 

 
7- Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos: 

a) paletó, avô, pajé, café, jiló 
b) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis 
c) você, capilé, Paraná, lápis, régua 
d) amém, amável, filó, porém, além 

8 - Assinale as opções em que a colocação pronominal não está correta. 

a) Ajudá-lo-ei no que for necessário. 
b) Não sinta-se mal com essa situação que aconteceu com os ACS em jati. 
c) Diz-me a verdade, por favor! 
d) Minha vizinha me espera para fazermos as atividades juntas. 

9 - Aponte a figura de linguagem da frase: “Em virtude do Corona vírus, muitos adormeceram para 
sempre”. 
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a)     Antítese              b)    Eufemismo            c)     Hipérbole               d)    Prosopopéia 

10 – Leia as frase e assinale qual destaque grifado deve receber a crase. 

a) Você deu essa informação a alguém? 
b) Vale apena essa confusão toda? 
c) A prefeita de jati deu novas indicações a secretária. 
d) Seria possível combinarmos um pagamento a prazo. 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

11- . Nos termos da Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, um 

dos princípios da formação técnico-profissional é:  

a)  garantia de acesso e frequência flexíveis ao ensino regular. 

b) atividade compatível com as necessidades da tarefa. 

c) horário especial para o exercício das atividades. 

d) garantia de bolsa de aprendizagem dos sete aos quatorze anos.   

 

12 - Yasmin, de dez anos de idade, moradora de Jati – CE, irá viajar para Fortaleza – CE e, 
posteriormente, para o exterior. Nessa situação hipotética, conforme a Lei n.º 8.069/1990, se estiver 
acompanhada de um:  

a) dos pais, Yasmin precisará de autorização judicial para viajar para Fortaleza – CE e para o exterior. 

b) irmão maior de dezoito anos que apresente documento comprovando o parentesco, Yasmin não 
precisará de qualquer tipo de autorização para viajar para o exterior. 

c) primo adolescente, Yasmin poderá viajar para Fortaleza – CE, independentemente de qualquer tipo 
de autorização. 

d) tio que apresente documento comprovando o parentesco, Yasmin não precisará de autorização 
judicial para viajar para Fortaleza – CE. 

 

13- Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, deixar de comunicar à autoridade competente 
os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 
criança ou adolescente, cuja penalidade é a multa de três a vinte salários de referência, é 
responsabilidade:  

a) do professor ou responsável por estabelecimento de ensino fundamental, pré-escola ou creche. 

b) dos amigos e vizinhos da criança ou do adolescente. 

c) da autoridade judiciária mais próxima. 

d) do responsável por diversão ou espetáculo público. 

 

14- Sobre  a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, relativamente à idade mínima para 
admissão ao trabalho, assinale a alternativa correta.  

a) 10 anos             b) 12 anos           c)  14 anos           d) 16 anos 

 

15- Sobre a obrigatoriedade do ensino no Brasil, é CORRETO afirmar que o ensino fundamental é 
obrigatório e gratuito na escola pública, com duração de:  
a) 7(sete) anos.            b) 12(doze) anos.        c) 5(cinco) anos.            d) 9 (nove) anos. 
16 -  É considerado idoso, secundo o estatuto do idoso,  a pessoa que tem: 

http://suburbanodigital.blogspot.com.br/2015/06/paises-brasil.html
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a) a partir de 55 anos      b) a partir de 60 anos      c) a partir de 65 anos      d) a partir de 70 anos 
 
17 - Assinale a alternativa que, de acordo com a lei nº 12.435/2011, preenche corretamente as 
lacunas. 

O CRAS é a unidade pública municipal, de ________, localizada em áreas com maiores índices de 
vulnerabilidade e ________, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território 
de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social 
_______ às famílias. 
 

a) base regional / risco individual / básica  b) base territorial / risco individual / especializada 
c) base municipal / risco social / especializada  d) base territorial / risco social / básica  
 
18 - A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema 
descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tendo entre 
os seus objetivos, EXCETO: 

a) Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes 
federativos que, de modo articulado, operam a proteção social contributiva. 

b) Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência 
social. 

c) Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e 
expansão das ações de assistência social. 

d) Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais. 

 
19 - De acordo com o Estatuto do Idoso, são obrigações das entidades de atendimento de longa 
permanência os seguintes princípios, EXCETO: 
a) Preservação dos vínculos familiares. 
b) Atendimento personalizado e em pequenos grupos. 
c) Manutenção do idoso na mesma instituição, independente da condição de saúde, física e 
emocional. 
d) Participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo.  

 

20 - Com base no Estatuto do Idoso, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
Poder Público assegurar ao idoso, garantia de prioridade.  

A respeito da garantia de prioridade, assinale a seguir, a alternativa INCORRETA. 

a) Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais 
gerações. 

b) Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, 
exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência.  

c) Atendimento preferencial imediato e coletivo junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 
serviços à população. 

d) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo 
sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. 

 


