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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se, além desta PROVA, você recebeu o seu CARTÃO RESPOSTA destinado à 
marcação das respostas das questões objetiva. 
 

2. Confira se o seu número de inscrição, nome e data de nascimento constam no seu CARTÃO 
RESPOSTA. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a 
fim de que este proceda o registro na ata de sala. 
 

3. Somente em caso de urgência peça ao fiscal para ir ao banheiro, sempre acompanhado do 
fiscal itinerante, devendo, no percurso, permanecer de máscara e absolutamente calado, 
podendo, nesse momento, sofrer revista com detectores de metais. Ao sair da sala, no término da 
sua prova, você deverá continuar de máscara e não poderá utilizar o banheiro.  
 

4. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre os conteúdos 
da prova. Cabe, única e exclusivamente, a você interpretar e decidir sobre as questões de sua 
prova. 
 

5. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, de máscara, aguardando até que 
todos concluam a prova para assinarem a ata de sala e saírem conjuntamente. 
 

6. É obrigatória que você: preencha o cabeçalho desta prova, assine a LISTA DE PRESENÇA e o 
CARTÃO RESPOSTA, do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação. 
 

7. Você deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da sua prova, por, no mínimo, 
01 (uma) hora após o início da prova. Você somente poderá retirar-se da sala levando sua prova, 
nos últimos 60 (sessenta) minutos do horário determinado para o término da prova. A 
inobservância desses horários acarretará a eliminação do concurso. 
 

8. A marcação correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o 
espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão, que 
deverá ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois marcação de lápis 
não será considerada. 
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A 
substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas 
respostas. 
 

11. O saco plástico recebido para guarda do material deverá, obrigatoriamente, ser colocado 
embaixo de sua carteira. O descumprimento dessa medida implicará na sua eliminação, 
constituindo tentativa de fraude. 

Boa Prova! 

 

Nome do Candidato: _______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: _________________ 
 

________________________________ 
             Assinatura 



Realização  

 2 

  



Realização  

 3 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 05. 
 

Abandonar e maltratar animais é crime 
 

Por Dani Scaffo 
 

01 É crime praticar  maus-tratos contra animais domésticos, silvestres, 
nativos ou exóticos, de acordo com a Lei 9.605/98, artigo 32. Existem várias 
condutas que podem caracterizar os crimes, tais como o abandono, ferir, mutilar, 
envenenar, manter em locais pequenos sem possibilidade de circulação e sem 
higiene, não abrigar do sol, chuva ou frio, não alimentar, não dar água, negar 
assistência veterinária se preciso, dentre outros. 

Atualmente, a legislação prevê pena de três meses a um ano de detenção 
para quem pratica os atos contra animais. A pena é aumentada de um sexto a 
um terço se o crime causa a morte do animal. 

Recentemente, um crime de maus-tratos chocou os moradores do Rio de 
Janeiro. Um cavalo foi arrastado por cerca de dois quilômetros em Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminense, por um motorista de caminhão. 

O caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (30). O animal foi 
encontrado debilitado, inclusive com fraturas expostas, mas ainda vivo, no bairro 
Parada Angélica. 

O motorista do caminhão foi preso pela Polícia Civil em casa e foi autuado 
por maus tratos aos animais com aumento de pena pela morte do cavalo, que 
precisou ser sacrificado. 

Segundo as testemunhas, o motorista tentou roubar o cavalo  amarrando-
o no caminhão, mas o animal não acompanhou o ritmo do veículo e caiu. 

A presidente da Comissão de Ética e Bem Estar Animal do CRMV-RJ, 
Vivian Lage de Oliveira (CRMV-RJ 10858), contou que tomou conhecimento 
sobre o caso pela manhã e ficou consternada pela forma pela qual o animal se 
encontrava, não restando outra alternativa a não ser a própria eutanásia após 
muitas horas de sofrimento. 

“Segundo resolução 1236/2018 do CFMV, o crime se encaixa no Artigo 
5°: III – agredir fisicamente ou agir para causar dor, sofrimento ou dano ao 
animal; E além de maus tratos houve também crueldade e abuso, segundo o 
artigo 2° da mesma resolução. Vale lembrar a recente lei municipal 6884, criada 
pelo prefeito do Rio Eduardo Paes, que torna obrigatória a prestação de socorro 
aos animais atropelados pelo atropelador. A Comissão de Ética e Bem Estar 
Animal do CRMV-RJ acredita que as leis precisam ter punições mais rígidas pois 
os animais são seres sencientes e merecem respeito de toda sociedade”, 
explicou. 
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Disponível em https://www.crmvrj.org.br/2021/05/abandono-e-maus-tratos-aos-animais-e-crime/ 
Acessado em 26/08/2021 

Texto adaptado 

 
01 De acordo com as informações contidas no texto, o motorista de Duque de Caxias 

(A) sacrificou sua vítima. 
(B) recebeu pena injusta. 
(C) cometeu dois crimes. 
(D) prestou socorro à vítima. 

 

RASCUNHO 
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02 Em A presidente da Comissão de Ética e Bem Estar Animal do CRMV-RJ, Vivian Lage de 

Oliveira (CRMV-RJ 10858), contou que tomou conhecimento sobre o caso pela manhã e ficou 
consternada pela forma pela qual o animal se encontrava, não restando outra alternativa a não ser a 
própria eutanásia após muitas horas de sofrimento (linhas 21 a 25), a palavra grifada é sinônimo de 
(A) surpresa. 
(B) magoada. 
(C) prostrada. 
(D) chocada. 
 

03 O título do texto, Abandonar e maltratar animais é crime, contém um problema referente à 

(A) concordância nominal. 
(B) concordância verbal. 
(C) regência nominal. 
(D) regência verbal. 
 

04 Em Existem várias condutas que podem caracterizar os crimes, tais como o abandono, ferir, mutilar, 

envenenar, manter em locais pequenos sem possibilidade de circulação e sem higiene, não abrigar do 
sol, chuva ou frio, não alimentar, não dar água, negar assistência veterinária se preciso, dentre outros 
(linhas 2 a 6), o autor cometeu um lapso no que se refere à/ao 
(A) correção gramatical. 
(B) paralelismo sintático. 
(C) adequação ao contexto. 
(D) coerência vocabular. 
 

05 O texto Abandono e maltratar animais é crime pertence ao gênero  

(A) artigo. 
(B) resenha. 
(C) crônica. 
(D) propaganda. 
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

06 Segundo a Política Nacional da Atenção Básica, o número de Agentes Comunitários da Saúde 

(ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada pela Equipe de Saúde da Família 
(eSF), com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por Equipe.  
Uma comunidade tem 3.000 pessoas cadastradas por sua eSF, e, segundo as informações acima, 
podemos garantir que essa equipe 
(A) deve ter até 4 ACS. 
(B) pode ter 5 ACS. 
(C) não pode ter 6 ACS. 
(D) pode ter 13 ACS. 
 

07 Segundo a Coordenação Estadual do Programa de Controle da Doença de Chagas da SESPA, no 

período de 2006 a 2012, os municípios de Belém e Abaetetuba registraram um total de 378 notificações 
de casos da doença de Chagas aguda, sendo que Belém registrou 4 casos a mais do que Abaetetuba. 
Nesse caso, o número de notificações de Abaetetuba foi igual a  
(A) 187. 
(B) 189. 
(C) 191. 
(D) 193. 
 
 

RASCUNHO 
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08 Em uma campanha de vacinação, 28 profissionais de saúde foram distribuídos em três equipes 

denominadas de: Alfa, Beta e Gama. A razão entre o número de participantes da equipe Alfa e o 
número de participantes da equipe Beta equivale a 3/5, enquanto a razão entre as quantidades de 
participantes das equipes Beta e Gama equivale a 5/6. Nesse caso, a equipe Gama tem  
(A) 6 participantes. 
(B) 8 participantes. 
(C) 10 participantes. 
(D) 12 participantes. 
 

UTILIZE O GRÁFICO ABAIXO PARA AS QUESTÕES 09 e 10 
 

 
09 A mortalidade infantil, nos cálculos do IBGE, considera os nascidos vivos que morrem com menos 

de 1 (um) ano de idade. O gráfico acima retrata o fato de que em um dos seus anos, em Abaetetuba, 
nasceram vivas 2.705 crianças e, destas 25 vieram a óbito com menos de um ano de idade. Esse ano 
foi o de  
(A) 2011. 
(B) 2012. 
(C) 2013. 
(D) 2014. 
 

10 Pedro retirou deste gráfico os dados relativos à Mortalidade Infantil em Abaetetuba, apresentando-os 

no seguinte quadro: 
 

Mortalidade Infantil em Abaetetuba – PA             Óbitos por 1000 nascidos vivos 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

MORTOS 20 15 22 16 9 14 14 17 16 11 

Fonte: Dados retirados por Pedro do gráfico exposto no site do IBGE. 
 

É possível garantir que Pedro retirou erroneamente o dado referente ao ano de 
(A) 2010. 
(B) 2011. 
(C) 2012. 
(D) 2013. 
 
 

RASCUNHO 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
 

11 No Windows 10, o atalho de teclado que bloqueia o dispositivo para que outras pessoas não possam 

ver ou acessar o que está na tela sem a autenticação do usuário é  
(A) Tecla do Logotipo do Windows + L 
(B) Tecla do Logotipo do Windows + B 
(C) Control + L 
(D) Control + B 
 

12 No Word do Microsoft 365, para inserir um sumário automático é preciso acessar a guia 

(A) Design. 
(B) Referências. 
(C) Inserir. 
(D) Layout. 
 

13 No Excel do Microsoft 365, a função que aplica critérios a células em vários intervalos e conta o 

número de vezes em que todos os critérios são atendidos é a  
(A) CONT.CRITERIO 
(B) CONT.CASO 
(C) CONT.SES  
(D) SE 
 

14 Exemplos de sistemas operacionais e programas considerados como Software Livre são 

(A) GNU, LibreOffice, Adobe Photoshop e Mozilla Firefox. 
(B) Ubuntu, Microsoft Office, Adobe Photoshop e Mozilla Firefox. 
(C) Windows, Open365, Gimp e Microsoft Edge. 
(D) Linux, LibreOffice, Gimp e Mozilla Firefox. 
 

15 O serviço da Google que permite armazenar, compartilhar e colaborar em arquivos na nuvem é o 

(A) Google Sites. 
(B) Google Groups. 
(C) Google Drive. 
(D) Google Cloud Search. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16 A Portaria MS nº 3.241, de 7 de dezembro de 2020, institui o Programa Saúde com Agente, 

destinado à formação técnica dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às 
Endemias. De acordo com o texto da referida portaria, são objetivos do programa Saúde com Agente  
(A) fortalecer a atenção primária à saúde, em seus atributos essenciais, como acesso, 

longitudinalidade, coordenação do cuidado e integralidade. 
(B) ampliar a jornada e as condições de trabalho do acs. 
(C) fortalecer a vigilância em saúde e aperfeiçoar as ações de combate às endemias visando a reduzir 

as filas na atenção primária. 
(D) oferecer indenização de transporte e tempo máximo de exercício na profissão. 
 
 

RASCUNHO 
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17 De acordo com a Lei 13.595/18, no modelo de atenção à saúde, fundamentado na assistência 

multiprofissional em saúde da família, é permitido ao ACS, em sua área geográfica e assistido por um 
profissional de saúde de nível superior e membro da equipe, a seguinte atividade: 
(A) aferir a pressão arterial, durante a visita domiciliar, mediante solicitação do usuário fora de sua área 

geográfica de atuação. 
(B) medição de glicemia capilar, em caráter excepcional, no ambiente da unidade de saúde de 

referência. 
(C) aferir a temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, e encaminhar para 

unidade de saúde quando necessário. 
(D) administrar medicamentos endovenosos em pacientes vulneráveis, em caso de urgência. 
 

18 O cenário atual de pandemia proporcionou a todos os brasileiros uma reflexão sobre o Sistema 

Único de Saúde (SUS). Foi possível observar o quanto as ações e os serviços do SUS se tornaram 
ainda mais imprescindíveis para manter a ordem e garantir o cuidado da população, especialmente aos 
cidadãos que dependem exclusivamente deste sistema, para o cuidado da sua saúde. Quanto aos 
princípios do SUS, aquele que prevê atendimento a pacientes, de acordo com a necessidade de cada 
um, refere-se à 
(A) integralidade. 
(B) equidade. 
(C) universalidade.  
(D) democratização. 
 

19 O senhor José, de 72 anos, morava com a filha desde o falecimento de sua esposa. Costumava 

caminhar todos os dias na rua em que morava e se sentia muito acolhido pela vizinhança. Porém, a filha 
ficou desempregada e não conseguiu manter as despesas da casa e dos remédios que seu pai tomava 
continuamente. Nesta situação, seu José foi acolhido em uma entidade de longa permanência, 
recebendo assistência integral. De acordo com o Estatuto do Idoso, este acolhimento foi possível por 
motivo de 
(A) inexistência de grupo familiar. 
(B) abandono de lar. 
(C) abandono familiar. 
(D) carência de recursos financeiros da família. 
 

20 A participação da comunidade se intensifica cada vez mais na esfera local, criando espaços de 

discussão e negociação com representantes da sociedade civil, visando ao trabalho de informação para 
a comunidade sobre as leis e as formas de participação no SUS. Além dos conselhos e da conferência 
de saúde, os cidadãos podem recorrer a outros mecanismos para garantir o direito à saúde, entre eles 
(A) os sindicatos profissionais. 
(B) os partidos políticos. 
(C) os líderes religiosos. 
(D) o ministério público. 
 

21 O Sistema de Informação da atenção básica tem sido de grande utilidade no monitoramento das 

ações da equipe saúde da família. Este sistema agrega informações necessárias sobre a família e até 
mesmo a qualidade da assistência prestada pela equipe. Entre os instrumentos de coleta de dados 
encontra-se a “Ficha A”. Este instrumento possibilita obter informações sobre 
(A) doenças referidas, informações de saneamento e moradia. 
(B) diabéticos e hipertensos e atividades de consultas de enfermagem. 
(C) situação vacinal das crianças. 
(D) atividades de consultas médicas e de enfermagem. 
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22 Durante a visita domiciliar, na comunidade de Jacareacanga, o ACS deparou-se com uma idosa 

acamada, diabética e hipertensa, a qual referiu dor de cabeça intensa e fraqueza. Diante deste quadro, 
esse profissional, resolveu aferir a pressão arterial da idosa, e, em seguida, afirmou que ela estava com 
a pressão arterial alta. Solicitou, então, que ela ingerisse a medicação de uso diário, para hipertensão. 
Diante da assistência prestada pelo ACS, é correto afirmar que este profissional 
(A) agiu de acordo com suas atribuições especificas, ao verificar e confirmar o valor da pressão arterial. 
(B) seguiu a conduta correta, pois a cefaleia é indicativa de hipertensão, que poderia representar  risco 

para AVC. 
(C) agiu inapropriadamente, sem a presença do profissional de nível superior membro da equipe.  
(D) usou a conduta correta, evitando um dano maior para a idosa. 
 

23 De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, o tratamento e acompanhamento de 

pessoas com diabetes deve ser realizado de acordo com as necessidades gerais, no cuidado integral 
que deve ser norteado pela mudança na qualidade de vida e prevenção de complicações crônicas. Para 
cumprir os cuidados considerados gerais, portadores de diabetes devem receber as seguintes 
orientações: 
(A) retirar da alimentação o uso do carboidrato, no mínimo 4 vezes por semana. 
(B) realizar o controle glicêmico após as refeições, quinzenalmente. 
(C) tomar os hipoglicemiantes orais, com chás e/ou leite, diariamente. 
(D) realizar avaliação cardiológica antes de iniciar atividade física. 
  

24 A portaria 3241/20 institui o Programa Saúde com Agente, objetivando a formação técnica dos 

agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde. São considerados objetivos deste programa 
(A) fortalecer a atenção secundária à saúde por meio da coordenação do cuidado e da integralidade. 
(B) fortalecer a vigilância em saúde e aperfeiçoar as ações de combate às endemias. 
(C) prover formação técnica dos agentes comunitários de saúde, à nível municipal, de acordo com a 

necessidade do SUS.  
(D) priorizar a atenção primária em saúde com a cobertura vacinal nos diversos municípios. 
 

25 De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a leptospirose é uma doença que ocorre em todo 

território nacional durante todos os meses do ano, sendo favorecida, para casos de surtos, nos períodos 
chuvosos. Com base na transmissão da doença, o principal  reservatório no meio urbano são 
(A) roedores. 
(B) suínos. 
(C) cães. 
(D) felinos. 
 

26 A Dengue é uma doença que pode apresentar desde um quadro leve até a forma mais grave, que 

pode ocasionar a disfunção de vários órgãos. Em função de sua gravidade, a população deve ser 
orientada, quanto à forma de transmissão e medidas de prevenção desta doença. Nesse contexto, é 
correto afirmar que uma das medidas de prevenção é  
(A) imunizar crianças de 2 a 4 anos. 
(B) observar cuidados no acondicionamento de frutas e legumes. 
(C) combater os focos de acúmulo de água.  
(D) evitar banho em igarapés nos períodos chuvosos. 
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27 A promoção da saúde tem um grande importância dentro do Sistema Único de Saúde, 

especialmente porque diversos fatores podem contribuir para uma vida saudável. Dessa forma, a 
política nacional de promoção da saúde é uma estratégia oportuna porque pode promover a qualidade 
de vida e reduzir os fatores de risco de doenças. São consideradas estratégias na promoção da saúde 
(A) redução e fortalecimento das ações de promoção da saúde no sistema único de saúde, 

privilegiando as práticas de saúde sensíveis à realidade do brasil. 
(B) desenvolvimento de estratégias de qualificação em ações de promoção da saúde para profissionais 

de saúde, inseridos em instituições e órgãos privados. 
(C) apoio aos municípios que desenvolvam ações voltadas para a implementação da estratégia global, 

vigilância e prevenção de doenças transmissíveis. 
(D) inclusão das ações de promoção da saúde na agenda de atividades da comunicação social do sus. 
 

28 As equipes que atuam na atenção básica têm atribuições que devem ser norteadas por normativas 

específicas do Ministério da Saúde, além de outras normativas técnicas, estabelecidas pelos gestores 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. São consideradas atribuições comuns a todos os 
membros das equipes que atuam na atenção básica 
(A) participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. 
(B) realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 

programação em saúde bucal no território. 
(C) orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de 

prevenção individual e coletiva. 
(D) indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 

acompanhamento da pessoa. 
 

29 O agente comunitário de saúde tem papel fundamental no vínculo entre a unidade básica de saúde e 

as famílias cadastradas na Estratégia Saúde da Família (ESF), especialmente no que se refere à 
confiança que centenas de famílias depositam neste profissional. Ao prestar orientações a uma 
puérpera sobre o risco de morte súbita no primeiro ano de vida, o ACS orientou que a mãe deixasse a 
criança no berço na seguinte posição:  
(A) virada para o lado direito. 
(B) virada para o lado esquerdo. 
(C) de bruços 
(D) com a barriga virada para cima. 
 

30 A imunização é a principal forma de prevenção de doenças, especialmente aquelas que comumente 

surgem na infância. Entre as vacinas aplicadas no primeiro ano de vida, aquela que deve ser 
administrada logo ao nascer é  
(A) Poliomielite. 
(B) BCG. 
(C) Pneumocócica 10. 
(D) Meningocócica C. 
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