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REGULAMENTO 

 Manter ordem e silêncio na sala sob pena de desclassificação 

 Celulares, Relógios e outros pertences de ixar na mesa designada pelo fiscal de sala 

 Não será disponibilizada uma segunda prova nem cartão resposta 

 Cada questão da prova possui apenas uma alternativa correta 

 Rasura no cartão resposta anula a questão 

 É permitido rasurar as folhas do caderno de prova para cálculos e outros 

 Início da prova: 09:00h 

 Para quem encerrar a prova é permitida a saída a partir das 10:00h 

 Final da prova as 11:00h com os últimos três candidatos presentes na sala 

 Ao encerrar a prova, levantar a mão para o fiscal autorizar a saída. 

 Ao sair deixar a prova e o cartão resposta com o fiscal de sala, exceto para os três últimos candidatos que 
poderão optar em levar o caderno de prova. 

 
 
Questão 01 
Qual a alternativa correta que contem a palavra com o mesmo número de letras e de fonemas: 
a) máximo 
b) acesso 
c) chute  
d) singelo  
 
Questão 02 
Considerando o enunciado, assinale a alternativa incorreta de acordo com a concordância se adequada ou não: 
1 – Trata-se de Joãozinho. 

2 - Ele quer participar do projeto da nossa Unidade de Saúde neste mês de junho. 

a) a palavra “neste” é o pronome que determina o mês. 
b) a palavra “nossa” é o pronome que qualifica a Unidade de Saúde. 
c) a palavra “ele” é o pronome que faz referência à Joãozinho. 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 
Questão 03 
Assinale a alternativa correta que contenha adjetivo pátrio composto: 
 
a) Grécia (greco) Histórias da Grécia antiga  
b) Portugal (luso): Acordos luso-brasileiros 
c) Bélgica (belgo): A Bélgica tem papel estratégico na segurança do continente europeu  
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
Questão 04 
Dados os exemplos, assinale a alternativa correta: 

- Cabo: posto militar, acidente geográfico, cabo da vassoura, da faca do bisturi... 

- Banco: instituição financeira, assento do carro, da pracinha... 

- Manga: parte da camisa, fruta 

- Ponteiro: parte do relógio, posição no time de futebol, quem faz ponto...  



a) Exemplos de palavras homônimas  
b) Exemplos de palavras parônimas   
c) Exemplos de palavras polissêmicas 
d) Nenhuma alternativa correta  
 
Questão 05 
Quanto às orações Compostas por Subordinação: “Não fiz o tratamento porque estava curado”. Assinale a alternativa 

correta: 

a) Não fiz o tratamento porque estava curado = Oração sem sujeito  
b) Não fiz o tratamento = Oração principal 
c) Porque estava curado = Oração Subordinada 
d) As alternativas B e C estão corretas  
 
Questão 06 
Considerando aos números da economia do município de São João batista apresentados na tabela abaixo, é possível 
determinar que: 

Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Agropecuária R$ 5.945.796 

Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Indústria R$ 142.213.113 

Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, dos Serviços R$ 167.968.068 

 
a) Os recursos financeiros que circula no município resulta, predominantemente dos setores de serviços e da 
indústria. 
b) A indústria calçadista tem papel importante na economia municipal, sendo o município um polo nacional de 
produção de calçados.  
c) A produção agrícola municipal apresenta valores baixos em função da localização geográfica do território municipal 
e de seu relevo semi acidentado impedir a mecanização rural. 
d) Todas as alternativas estão corretas.  
 
Questão 07 
São lançadas para cima 8 moedas simultaneamente. Qual é a probabilidade de ocorrer cara em duas moedas ao 
caírem no chão? 

a) 1/8 
b) 2/4  
c) 2/8  
d) 4/8 
  
Questão 08 
Na Unidade Básica de Saúde a equipe de profissionais de saúde é formada por 14 do sexo masculino e 18 do sexo 
feminino e tem-se a seguinte estatística: 20% dos homens são fumantes e 10% das mulheres também são fumantes. 
Logo, a porcentagem dos que não fumam da equipe é de: 
 
a) 85,625% 
b) 14,375%  
c) 90,400% 
d) 9,600%  
 
Questão 09 
As medidas de um paralelepípedo retângulo são de 12cm, 10cm e 5cm. Calcular o seu volume: 
 
a) V = 500cm³ 
b) V = 600 cm³  
c) V = 120cm³ 
d) V = 27cm³  
 
 
Questão 10 



 O Posto de Saúde de São João Batista dispõe de oito vagas de estacionamento para pacientes em atendimento, 
representadas pelos nº 1 a 8, conforme figura abaixo. 
Estacionamento 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Se a garagem nº 7 e nº 8 sempre estão ocupadas pelas ambulâncias do município, o número de maneiras, que esse 
estacionamento poderá ser ocupado pelos demais veículos é de: 
 
a) 28 maneiras 
b) 40.320 maneiras  
c) 120 maneiras  
d) 720 maneiras   
 
Questão 11 
Nos distúrbios de movimentos, considerando as categorias clínicas, os que demonstram escassez de movimento 
chama-se?  
 
a) cinesioterapia  
b) hipocinesia  
c) apraxia  
d) distonias 
 
Questão 12 
Campo da Fisioterapia responsável pela atenção aos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crónica, 
bronquiectasias, fibrose cística, e no pré e pós-operatória da cirurgia cardiotorácica e abdominal alta, entre outras: 
 
a) Cinesioterapia respiratória  

b) Fisioterapia respiratória em terapia intensiva 

c) Fisioterapia postural respiratória 

d) Nenhuma resposta correta 

 Questão 13 

Sobre os músculos iliopsoas - Psoas maior e ilíaco, podemos afirmar que sua principal função é?  
 
a) Extensão de joelho 
b) Flexão de quadril 
c) Flexão de membros inferiores 
d) Dorsiflexão 
 
Questão 14 
Estuda o corpo humano em todos os ângulos, especificamente as células, os tecidos, os órgãos e os sistemas do 
organismo, seu funcionamento integrado para que haja vida. 
Estamos falando da? 

 
a) Anatomia Humana 
b) Dissecação humana  
c) Alternativas A e B estão corretas  
d) Fisiologia humana 
 
Questão 15 
Sabe-se que o posicionamento dos eletrodos de TENS é fundamental para a obtenção do êxito no tratamento, sendo 
que a colocação de um eletrodo em um dos lados de uma articulação identifica o método de colocação? 
 
a) Cruzada 
b) Proximal 
c) Bilateral 
d) Unilateral  



 
Questão 16 

Na lei Orgânica da Saúde – 8.080/90 em seu § 3º está escrito:  entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta 
lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à 
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo: 

Diante do exposto assinale a alternativa incorreta: 

a) participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no 
processo de trabalho das atividades mineredoras. 
b) assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho  
c) avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde 
d) participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e 
empresas públicas e privadas 
 
Questão 17 
Na UBS chegou uma paciente de 30 anos portadora de diabetes mellitus gestacional. Para a interrupção de exercícios 

um sinal de alerta é o nº de contrações rítmicas maior que? 

a) 4 contrações em 15 minutos 
b) 3 contrações em 30 minutos 
c) 3 contrações em 10 minutos  
d) 2 contrações em 15 minutos 
 
Questão 18 
As privações de oxigênio em neurônios por período prolongado provocam a sua morte. Nesses casos, os danos 
ocorrem pela excitotoxicidade que é causada pela liberação excessiva do neurotransmissor? 
 
a) glutamato 
b) dopamima 
c) sal monossódico 
d) nenhuma resposta correta 
 
Questão 19 
Estratégia de saúde Pública que permite atuação integrada para realizar discussões de casos clínicos, possibilita o 
atendimento compartilhado entre profissionais, tanto na Unidade de Saúde, como nas visitas domiciliares; permite 
a construção conjunta de projetos terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território e na 
saúde de grupos populacionais, podendo ser intersetoriai, com foco prioritário nas ações de prevenção e promoção 
da saúde: 
 
a) Estratégia Saúde da Família - ESF 
b) Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ 
c) Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 
d) Equipes de Atenção Básica - EAT 
       

Questão 20 
Assinale a alternativa CORRETA: 
Os músculos peniformes classificam-se em?   
 
a) unipenados, bipenados e tripenados 
b) unipenados, bipenados e multipenados 
c) apenados, bipenados e tetrapenados 
d) todas as alternativas estão corretas 
 

Fim da Prova                

Boa Sorte! 


