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Língua Portuguesa 

 

Leia com atenção o texto abaixo, as questões 
de 01 até 05 serão referentes ao mesmo. 

 

A Mulher Que Lê. 

O casal sai de férias e vai para um hotel-
fazenda. O homem gosta de pescar e a mulher 
gosta de ler. 

Uma manhã, o marido volta da pescaria e 
resolve tirar uma soneca. Apesar de não 
conhecer bem o lago, a mulher decide pegar o 
barco do marido e ler no lago. Ela navega 
um pouco, ancora, e continua lendo seu livro. 
Neste momento chega um guardião do parque 
em seu barco, pára ao lado da mulher e lhe dirige 
a palavra: 

– Bom dia, madame! O que está fazendo? 
– Lendo um livro. Respondeu ao 

guardião pensando: “– Será que não é óbvio?”  
– A senhora está numa área restrita 

em que a pesca é proibida. 
– Sinto muito, tenente, mas não estou 

pescando, estou lendo. 
– Sim, mas a senhora tem todo o 

equipamento aí. Pelo que sei, a senhora pode 
começar a pescar qualquer momento. Se não sair 
daí imediatamente, terei de acusá-la e processá-
la. 

– Se o senhor fizer isso, terei que acusá-
lo de assédio sexual. 

– Mas eu nem sequer a toquei! 
– É verdade, mas o senhor tem todo o 

equipamento aí. Pelo que sei, o senhor pode 
começar a me assediar a qualquer momento. 
Se não sair daí imediatamente... 

– Tenha um bom dia madame. 
Diz ele e vai embora, imaginando que 

desfecho poderia haver para tal situação... 

 
 Moral Da História: 

Nunca discuta com uma mulher que lê. 
Certamente ela pensa! (e muito...) 

01 – Que motivo levou o tenente a desistir da 
“ocorrência” e deixar o local sem alarde? 
 
A) A mulher ainda não tinha pegado nenhum 
peixe. 

B) A mulher não sabia manusear os 
instrumentos de pesca. 

C) A mulher o ameaçou de também acusá-lo 
e processá-lo. 

D) A mulher tinha licença para pescar. 
 
 
02 – Ao dirigir a palavra a senhora pela 
primeira vez, o guardião lhe disse duas frases. 
Respectivamente, que tipos de frase o tenente 
utilizou nesta ocasião? 
 
A) Exclamativa e interrogativa. 
B) Imperativa e exclamativa. 
C) Imperativa e interrogativa. 
D) Interrogativa e exclamativa. 

 
 
03 – Em que parte do dia a mulher foi 
abordada pelo guardião no lago? 
 
A) Pela madrugada. 
B) Pela manhã. 
C) Pela noite. 
D) Pela tarde. 

 
 
04 – Qual era a intenção da mulher ao pegar o 
barco do seu marido? 
 
A) Brigar com o tenente. 
B) Fazer um longo passeio de barco pelo 
lago. 

C) Ler no lago. 
D) Pescar no barco. 

 
 
05 – São sinônimos de “óbvio”, EXCETO: 
 
A) Axiomático. 
B) Evidente. 
C) Incontestável. 
D) Obscuro. 
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Observação: O texto utilizado nesta prova pode 
ser encontrado em diversos sites da web, porém 
não existe em nenhuma das páginas visitadas 
uma informação confiável sobre a autoria do 
mesmo. Por este motivo agradecemos ao autor e 
nos desculpamos por não mencionar o seu nome.  

 

Matemática 

 

 
 
06 – Uma indústria possui 204 operárias, por 
determinação de sua Diretoria o Setor de 
Pessoal deverá dar férias anuais as 
funcionárias em grupos iguais, para que a 
linha de montagem mantenha o mesmo ritmo 
de produtividade. Quantas funcionárias 
sairão de férias a cada mês? 
 
A) 14. 
B) 15. 
C) 16. 
D) 17. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 – Imagine a seguinte situação, uma senhora 
que ganha uma pensão no valor de R$ 510,00, 
resolve guardar 1/3 do que recebe para fazer 
uma viagem. Ao final de um ano quanto ela 
terá guardado no “cofrinho”? 
 
A) O equivalente a 3 meses de sua pensão. 
B) O equivalente a 4 meses de sua pensão. 
C) O equivalente a 30% de sua pensão. 
D) Nenhuma das alternativas acima responde 
corretamente ao enunciado da questão. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 – Um determinado funcionário recebe o 
salário bruto de R$ 800,00, depois dos 
descontos de 10% de INSS e 5% de vale-
transporte, qual será o seu salário líquido? 
 
A) R$ 680,00. 
B) R$ 684,00 
C) R$ 720,00. 
D) R$ 760,00. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXATA.GG – GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA 
CNPJ - 08.646.165/0001-47 

exatagg@exatagg.com.br 

exata.gg@brturbo.com.br 

 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Execução – Acompanhamento – Treinamentos – Auditorias – Concursos 
Rua dos Pioneiros, 240 – 1º Andar – Sala 105 – Bairro: Centro – Agrolândia (SC) 

www.exatagg.com.br 

09 – Um automóvel consegue percorrer 13 
quilômetros com 1 litro de gasolina. O tanque 
deste automóvel tem capacidade para 45 
litros. Estando o tanque com 2/3 da sua 
capacidade, este automóvel poderá rodar por 
quantos quilômetros? 
 
A) 260 quilômetros. 
B) 325 quilômetros. 
C) 390 quilômetros. 
D) 585 quilômetros. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 – Uma sala de reuniões tem as seguintes 
dimensões: 9 m X 12 m. Quantas peças 
cerâmicas de 40 cm X 30 cm serão necessárias 
para se ladrilhar todo o local? 
 
A) 850 peças. 
B) 900 peças. 
C) 950 peças. 
D) 1.000 peças. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 

 
11 – De acordo com o IBGE, da metade da 
década de 1930 em diante, devido à fertilidade 
do solo, iniciou-se um verdadeiro 
“bandeirismo” rumo à região onde hoje se 
localiza o Município de Vitor Meireles. Da 
relação abaixo, quem destes homens foi o 
pioneiro a se instalar na região? 
 
A) Atílio Vicenti. 
B) Carlos Spiess. 
C) Luiz Pedro Packer. 
D) Manoel Amaral. 

 
 
12 – Com a chegada dos primeiros imigrantes 
nos meados da década de 1930, à região onde 
hoje se localiza o Município de Vitor Meireles, 
nasceu um povoado que foi chamado 
inicialmente de: 
 
A) Alto Rio Dolmann.  
B) Bandeirantes. 
C) Forcação. 
D) Rio Preso.  

 
 
13 – Quando Município de Vitor Meirles foi 
emancipado politicamente, na data de em 26 
de Abril de 1989, ele pertencia a que outro 
município? 
 
A) Ibirama. 
B) Itaiópolis. 
C) José Boiteux. 
D) Taió. 

 
 
14 – Foram grupos de imigrantes que 
colonizaram a região onde hoje se localiza o 
Município de Vitor Meireles, EXCETO: 
 
A) Alemães. 
B) Espanhois. 
C) Italianos. 
D) Poloneses. 
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15 – Quem foi o agrimensor que se instalou na 
região onde hoje se localiza o Município de 
Vitor Meireles por volta de 1930? 
 
A) Artur Krieger. 
B) Bernardino Branger.  
C) Hanz Henrique French. 
D) Ricardo Müller. 

 

Conhecimentos Específicos 

 

16 – De acordo com a legislação em vigor, o 
Agente Comunitário de Saúde deve residir na 
área da comunidade onde atuar desde a data 
da: 
 
A) contratação depois do processo seletivo 
público. 

B) homologação do processo seletivo 
público. 

C) publicação do edital do processo seletivo 
público. 

D) realização das provas do processo seletivo 
público. 

 

17 – O Estatuto da Criança e do Adolescente 
pode ser aplicado às pessoas entre 18 (dezoito) 
e 21 (vinte e um) anos? 
 
A) Não, porque esta faixa etária não pertence 
a adolescentes. 

B) Não, porque o novo código civil abaixou a 
maioridade para 18 anos. 

C) Não, pelos dois motivos apresentados nas 
alternativas “A” e “B”. 

D) Sim, excepcionalmente nos casos 
expressos em lei. 

 

18 – As pessoas para se beneficiarem do 
Estatuto do Idoso deverão ter que idade? 
 
A) Igual ou superior a 60 anos. 
B) Igual ou superior a 65 anos. 
C) Igual ou superior a 70 anos. 
D) Igual ou superior a 75 anos. 

19 – Quem exerce a Direção do SUS no 
Município? 
 
A) A Secretária Estadual de Saúde ou órgão 
equivalente. 

B) A Secretária Municipal de Saúde ou órgão 
equivalente. 

C) O Ministério da Saúde. 
D) Nenhuma das alternativas acima responde 
corretamente ao enunciado da questão. 

 
 
20 – Analise as afirmativas abaixo sobre o 
vetor da Dengue: 
 
I. O Mosquito Aedes Aegypti mede menos 

de um centímetro, tem aparência 
inofensiva, cor café ou preta e listras 
brancas no corpo e nas pernas.  

II. O Aedes Aegypti procria em velocidade 
prodigiosa e o mosquito adulto vive em 
média 45 dias. 

III. Os mosquitos acasalam no primeiro ou 
no segundo dia após se tornarem adultos.  

IV. Para passar da fase do ovo até a fase 
adulta, o Aedes aegypti demora em média 
dez dias. 

 
De acordo com seus conhecimentos: 
 
A) Uma afirmativa está correta. 
B) Duas afirmativas estão corretas. 
C) Três afirmativas estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 
21 – Qual das opções abaixo apresenta uma 
competência da Direção Municipal do SUS? 
 
A) Executar serviços de saneamento básico. 
B) Participar da formulação da política e da 
execução de ações de saneamento básico. 

C) Participar na formulação e na 
implementação das políticas de 
saneamento básico. 

D) Nenhuma das alternativas acima apresenta 
uma competência da Direção Municipal 
do SUS. 
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22 – De acordo com a legislação em vigor as 
pessoas portadoras de necessidades especiais 
ou com mobilidade reduzida deverão ter 
atendimento prioritário, este atendimento 
compreende, EXCETO: 
 
A) Disponibilidade de área especial para 
embarque e desembarque de pessoa 
portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 

B) Divulgação, em lugar visível, do direito de 
atendimento prioritário das pessoas 
portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 

C) Nos serviços de emergência dos 
estabelecimentos públicos e privados de 
atendimento à saúde, atendimento 
prioritário em qualquer hipótese ou 
circunstância. 

D) Pessoal capacitado para prestar 
atendimento às pessoas com deficiência 
visual, mental e múltipla, bem como às 
pessoas idosas. 
 
 

23 – O tratamento da Esquistossomose é feito: 
 
A) Com anticoagulante, geralmente em seis 
meses. 

B) Com antiparasitários, geralmente em dose 
única. 

C) Com antitérmicos, geralmente em 12 
doses. 

D) Com antiviral, geralmente em dois anos. 

24 – O combate à Leishmaniose Visceral, que 
pode atingir o homem e o cão, requer o 
empenho de todos. Analise as medidas para a 
prevenção da doença: 
 
I. Cuidar da higiene do animal e do 

ambiente em que ele vive. 
II. Embalar o lixo corretamente. 
III. Evitar deixar restos de madeira e folhas 

que podem acumular umidade e 
favorecer a proliferação do inseto 
transmissor da doença. 

IV. Manter a casa e o quintal sempre limpos. 
 
De acordo com seus conhecimentos: 
 
A) Uma medida está correta. 
B) Duas medidas estão corretas. 
C) Três medidas estão corretas. 
D) Todas as medidas estão corretas. 

 
 
25 – A promoção da saúde bucal também faz 
parte da preservação da saúde da 
comunidade. São ações que devem ser feitas 
pelo Agente Comunitário de Saúde, 
EXCETO: 
 
A) Aplicar flúor nos dentes de todas as 
pessoas que moram em sua área de 
atuação. 

B) Identificar na comunidade as famílias com 
necessidades de atendimento odontológico 
e encaminhar a solicitação a quem de 
direito. 

C) Informar às famílias sobre a importância 
da saúde bucal. 

D) Promover ações de educação para a saúde 
individual e coletiva, voltadas para a 
saúde bucal. 

 
 
26 – A Leptospirose se difunde através: 
 
A) Da mordida do rato infectado. 
B) Da urina do rato infectado. 
C) Das fezes do rato infectado. 
D) Do sangue do rato infectado. 
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27 – A Febre Amarela é uma doença 
endêmica presente em vários estados 
brasileiros. Qual é a principal e mais simples 
forma de se evitar a Febre Amarela? 
 
A) Erradicar a população de macacos 
silvestres das florestas próximas das áreas 
urbanas. 

B) Exterminar o seu único vetor, o mosquito 
Aedes Aegypty. 

C) Utilização de moluscocidas em águas 
paradas. 

D) Vacinação da população. 
 

 
 

28 – Alguns estados brasileiros já sofreram 
com uma epidemia de Cólera, são formas de 
transmissão desta doença, EXCETO: 
 
A) As relações sexuais com pessoas 
portadoras da bactéria causadora da 
doença sem camisinha é uma das formas 
de disseminação da doença. 

B) Baratas e moscas podem provocar a 
infecção, funcionando como vetores 
mecânicos, transportando o vibrião para a 
água e para os alimentos. 

C) Mãos que tiveram contato com a bactéria 
podem provocar a infecção da doença. 

D) Pela ingestão da água, alimentos, peixes, 
frutos do mar e animais de água doce 
contaminados por fezes ou vômito de 
indivíduo portador da doença 

 
Fonte: www.pimentanamuqueca.com.br 

 
29 – São formas de se prevenir contra a 
Leptospirose, EXCETO: 
 
A) Desinfetar com cloro (hipoclorito de 
sódio) os objetos de casa que entraram em 
contato com a água ou com a lama.  

B) Ficar o menor tempo possível imerso 
nessas águas e impedir que as crianças 
nadem ou mergulhem nelas. 

C) Nos casos de inundações em áreas 
suscetíveis à bactéria, fazer curativos com 
gaze e esparadrapo ventilado nos 
ferimentos antes de entrar em águas 
infectadas. 

D) Quando entrar em contato com regiões 
inundadas ou com lama, usar luvas e botas 
de borracha. 

 
30 – A redistribuição das responsabilidades 
das ações e serviços de saúde nas três esferas 
de governo, deixando que as decisões sejam 
tomadas mais próximas de onde estejam 
ocorrendo os problemas, é chamada de: 
 
A) Conjugação dos Recursos Financeiros. 
B) Descentralização Político-Administrativa. 
C) Organização dos Serviços. 
D) Participação da Comunidade. 

 

TRANSFIRA SUAS RESPOSTAS PARA A 
GRADE DE RESPOSTAS. 

A EMPRESA EXATA.GG DESEJA-LHE 
BOA SORTE. 

 


