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LÍNGUA  PORTUGUESA 

 

Leia com atenção o texto abaixo, as 
próximas 4 questões serão referentes ao 

mesmo. 

 

O Pombo Enigmático 

Paulo Mendes Campos 

Na inelutável necessidade do amor 
(era quase primavera), pombo e pomba 
marcaram um encontro galante quando 
voavam e revoavam no azul do Rio de 
Janeiro. Era bem de manhãzinha. 

– Às quatro em ponto me casarei 
contigo no mais alto beiral – disse o pombo. 

– Candelária? – perguntou a noiva. 

– Do lado norte – respondeu ele. 

– Tá – assentiu com alegria e pudor a 
pomba. 

Pois, às quatro azul em ponto, a 
pomba pontualíssima pousava 
pensativamente no beiral. O pombo? O 
pombo não. 

A pombinha que era branca sem 
exagero, arrulhava, humilhada e ofendida 
com o atraso, contemplando acima do 
campanário todas as possibilidades da rosa-
dos-ventos. Mas na paisagem do céu 
voavam só velozes andorinhas garotas, 
porque as andorinhas mais velhas 
enfileiravam-se nas cornijas, pensando na 
morte, como gente fina, lá dentro, nos dias 
solenes de missa de réquiem. 

Quatro e dez. Quatro e um quarto. 
Uma pomba sozinha, à mercê quem sabe de 
um gavião, lendário mas possível. Sol e 
sombra. Como custa a passar um quarto de 
hora para uma noiva que espera o noivo no 
mais alto beiral. Como a brisa é triste. Como 
se humilha em revolta a noiva branca. 

Ah, arrulhou de repente a pomba, 
quando distinguiu, indignada, o pombo que 
chegava caminhando, pelo beiral mais alto, 
do outro lado, lá onde, um pouco além 
gritavam esganadas gaivotas do mar pardo 
do mercado. Irônica, perguntou a pomba: 

– Perdeste a noção do templo? 

– Perdão, por Deus, perdão – 
respondeu o pombo – tardo mas ardo. Olha 
que tarde!... 

– Que tarde? – perguntou a pomba. 

– Que tarde! Que azul! Que tarde 
azul! 

– Mas e eu?! – disse a pomba. – 
sozinha aqui em cima! 

– A tarde era tão bonita – disse o 
pombo gravemente – a tarde era tão bonita, 
que era um crime voar, vir voando. 

– Mas e eu?! Eu!? – queixava-se a 
pomba. 

– A tarde era tão bonita – explicou o 
pombo com doce paciência – que eu vim 
andando, que eu tinha de vir andando, meu 
amor. 

 
01 – Na frase: “A criança chorou 
desesperadamente”, há as seguintes 
classificações corretas, EXCETO: 
 
[A] A – artigo. 
[B] Chorou – verbo.  
[C] Criança – substantivo. 
[D] Desesperadamente – pronome. 
 
02 – Pombo e pomba marcam um 
encontro galante. Em que lugar se 
passa esse diálogo? 
 
[A] Na Candelária. 
[B] No azul do Rio de Janeiro. 
[C] No lado norte. 
[D] No mais alto beiral. 



 

 

Prefeitura Municipal de Dona Emma  
Edital de Concurso Público – 003/2017 

 
 

 

Prefeitura Municipal de Dona Emma – CNPJ 83.102.426/0001-83 

03 – No primeiro diálogo do texto 
podemos constatar que: 
 
[A] O pombo e a pomba se mostram 
inseguros. 
[B] O pombo mostra indeciso e a pomba 
decidida. 
[C] O pombo mostra-se seguro e a pomba 
decidida. 
[D] O pombo se mostra seguro e a pomba 
pensativa. 
 
04 – Qual palavra não caracteriza o 
estado da pomba enquanto esperava o 
noivo? 
 
[A] Exagerada. 
[B] Humilhada. 
[C] Indignada. 
[D] Ofendida. 
 
05 – Assinale a frase que não indica 
ideia de tempo. 
 
[A] A noiva era tão bonita. 
[B] Era bem de manhãnzinha. 
[C] Era quase primavera. 
[D] Quatro e dez. Quatro e um quarto. 
 
 

MATEMÁTICA 

 

Leia com atenção os dados abaixo, as 
próximas 3 questões serão referentes aos 

mesmos. 

 

 Uma empreiteira resolveu construir um 
conjunto residencial composto por 17 
blocos idênticos, cada um com 7 andares 
e 6 apartamentos por andar. 

 Será destinada 1 vaga na garagem para 
cada unidade habitacional, com exceção 
dos apartamentos do último andar de 
cada prédio, que terão direito a 2 vagas.  

 Os imóveis serão financiados em 111 
prestações mensais sem entrada. 

 
06 – A empreiteira mandou fabricar 
3.570 janelas para colocar nos prédios. 
Quantas janelas haverá em cada 
apartamento? 
 
[A] 3 (três). 
[B] 4 (quatro). 
[C] 5 (cinco). 
[D] 6 (seis). 
 
07 – Ao todo, quantos carros poderão 
estacionar neste conjunto residencial? 
 
[A] 714 carros. 
[B] 720 carros. 
[C] 756 carros. 
[D] 816 carros. 
 
08 – Quanto tempo cada morador 
gastará para quitar seu apartamento? 
 
[A] 9 anos e 1 mês. 
[B] 9 anos e 3 meses. 
[C] 9 anos e 7 meses. 
[D] 10 anos e 11 meses. 

 

 ESPAÇO PARA RASCUNHO  
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09 – Um determinado ônibus gasta 8 
horas para completar seu trajeto. Ele 
viaja a uma velocidade média de 90 
km/h. Na estrada este ônibus faz três 
paradas, duas de 20 minutos para café 
e uma de 40 minutos para almoço. 
Qual a distância que este ônibus 
percorre em cada viagem? 
 
[A] 600 km. 
[B] 630 km. 
[C] 650 km. 
[D] 720 km. 
 
10 – A vazão de uma bica é de 9 litros 
de água a cada 2 minutos. Depois de 4 
horas e meia, quantos litros de água 
terão jorrado pela bica? 
 
[A] 1.115 litros de água. 
[B] 1.125 litros de água. 
[C] 1.215 litros de água. 
[D] 1.225 litros de água. 

 

 ESPAÇO PARA RASCUNHO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS  GERAIS 

 
11 – Eduardo Cunha presidia que casa 
legislativa abaixo antes de ser preso 
em decorrência da Operação Lava 
Jato? 
 
[A] Assembléia Legislativa do Rio de 
Janeiro. 
[B] Câmara dos Deputados. 
[C] Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 
[D] Senado Federal. 
 
 
12 – Em 26 de Janeiro de 1.934, o 
Decreto Estadual nº 470, elevou o 
povoado de Dona Emma à categoria de 
Distrito, nesta ocasião a localidade 
recebeu o nome de: 
 
[A] Firmino Lopes Rego. 
[B] Gustavo Richard. 
[C] Lauro Müller. 
[D] Ricardo Horn. 
 
 
13 – Notícia que repercutiu em todos 
os órgãos de imprensa no primeiro dia 
deste ano: 
 
[A] Eleição dos novos presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado. 
[B] Morte do Ministro Teori Zavascki. 
[C] Posse do novo Presidente dos Estados 
Unidos. 
[D] Rebelião de presos em Manaus. 
 
 
14 – O Estado Islâmico é considerado 
como: 
 
[A] Um grupo terrorista. 
[B] Um país árabe. 
[C] Uma aliança militar estatal. 
[D] Uma religião monoteísta. 
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15 – Cerca de duas dezenas de 
brasileiros está desaparecida desde o 
início de novembro/2016, a última 
notícia que se tem do grupo é que 
estavam nas Bahamas para tentar 
entrar ilegalmente em outro país. Qual 
seria o destino final destes imigrantes? 
 
[A] Canadá. 
[B] Cuba. 
[C] Estados Unidos. 
[D] México. 
 
 

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
16 – São consideradas atividades do 
Agente Comunitário de Saúde, na sua 
área de atuação, EXCETO: 
 
[A] A promoção de ações de educação para 
a saúde individual e coletiva. 
[B] A realização de visitas domiciliares 
periódicas para monitoramento de situações 
de risco à família. 
[C] A utilização de instrumentos para 
diagnóstico racial e sócio-cultural da 
comunidade. 
[D] O estímulo à participação da 
comunidade nas políticas públicas voltadas 
para a área da saúde. 
 
 
17 – NÃO é uma incumbência do 
Agente Comunitário de Saúde em suas 
visitas familiares: 
 
[A] Aplicar as vacinas que estiverem 
pendentes e atualizar o cartão de vacinação 
das crianças. 
[B] Identificar situações de risco de saúde e 
encaminhar os casos aos seus superiores. 
[C] Incentivar o aleitamento materno. 
[D] Monitorar dermatoses e parasitoses em 
criança. 

18 – Assinale a afirmativa INCORRETA 
em relação ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
 
[A] A falta ou a carência de recursos 
materiais constitui motivo suficiente para a 
perda ou a suspensão do pátrio poder.  
[B] Aos pais incumbe o dever de sustento, 
guarda e educação dos filhos menores e 
maiores, cabendo-lhes ainda, no interesse 
destes, a obrigação de cumprir e fazer 
cumprir as determinações judiciais.  
[C] O pátrio poder será exercido, em 
igualdade de condições, pelo pai e pela 
mãe, na forma do que dispuser a legislação 
civil, assegurado a qualquer deles o direito 
de, em caso de discordância, recorrer à 
autoridade judiciária competente para a 
solução da divergência.  
[D] Os filhos, havidos ou não da relação do 
casamento, ou por adoção, terão os 
mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias 
relativas à filiação.  
 
 
19 – É INCORRETO afirmar de acordo 
com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente: 
 
[A] A criança e o adolescente portadores de 
deficiência receberão atendimento 
especializado.  
[B] É facultativa a vacinação das crianças 
nos casos recomendados pelas autoridades 
sanitárias.  
[C] Incumbe ao poder público fornecer 
gratuitamente àqueles que necessitarem os 
medicamentos, próteses e outros recursos 
relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação.  
[D] Os estabelecimentos de atendimento à 
saúde deverão proporcionar condições para 
a permanência em tempo integral de um 
dos pais ou responsável, nos casos de 
internação de criança ou adolescente.  
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20 – O Agente Comunitário de Saúde 
deve realizar, em conjunto com a 
equipe, atividades de planejamento e 
avaliação das ações de saúde no 
âmbito de adscrição da unidade básica 
de saúde. Dentre as ações abaixo 
destacadas abaixo uma está 
INCORRETA, assinale-a.  
 
[A] Coordenar a elaboração do plano de 
ação, sua implementação, avaliação e 
reprogramação permanente junto às 
equipes de saúde. 
[B] Estimular a população para participar do 
planejamento, acompanhamento e avaliação 
das ações locais de saúde. 
[C] Realizar mapeamento institucional, 
social e demográfico em sua micro-área de 
atuação. 
[D] Realizar o cadastramento das famílias 
na sua microárea de atuação. 
 
 
21 – De acordo com a Lei 8.142/1.990, 
a Conferência de Saúde reunir-se-á 
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 níveis correspondentes, 
convocada pelo Poder Executivo, 
ordinariamente:  
 
[A] A cada 1 ano. 
[B] A cada 2 (dois) anos. 
[C] A cada 3 (três) anos. 
[D] A cada 4 (quatro) anos. 
 
 
22 – A Esquistossomose é uma doença 
causada por: 
 
[A] Bactéria. 
[B] Micróbio. 
[C] Parasita. 
[D] Vibrião. 

23 – É obrigação do Estado e da 
sociedade, assegurar à pessoa idosa a 
liberdade, o respeito e a dignidade, 
como pessoa humana e sujeito de 
direitos civis, políticos, individuais e 
sociais, garantidos na Constituição e 
nas leis. O direito à liberdade 
compreende, entre outros, os 
seguintes aspectos, EXCETO: 
 
[A] Crença e culto religioso de matriz cristã. 
[B] Faculdade de buscar refúgio, auxílio e 
orientação. 
[C] Participação na vida política, na forma 
da lei. 
[D] Prática de esportes e de diversões. 

 

24 – Todas as ações abaixo podem ser 
realizadas durante as visitas do Agente 
Comunitário de Saúde às famílias de 
sua área de atuação, uma delas 
apresenta uma incoerência, assinale-a. 
 
[A] Realizar ações para educação em saúde 
bucal na família, com ênfase nos idosos. 
[B] Realizar atividades de educação 
nutricional nas famílias e na comunidade. 
[C] Realizar atividades de prevenção e 
promoção da saúde do idoso. 
[D] Realizar atividades educativas 
referentes ao climatério. 

 

25 – Todas as atividades abaixo estão 
condizentes com a rotina de trabalho 
do Agente Comunitário de Saúde, 
EXCETO: 
 
[A] Orientar as famílias sobre prevenção e 
cuidados em situação de endemias. 
[B] Orientar sobre a prevenção de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. 
[C] Orientar sobre métodos de 
planejamento familiar. 
[D] Visitar no mínimo uma vez a cada três 
meses cada família de sua comunidade. 
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26 – “Esta fase consiste no registro em 
um mapa da localização de residências 
das áreas de risco para a comunidade, 
assim como dos pontos de referencia 
no dia-a-dia da comunidade, com o 
objetivo de facilitar o planejamento e o 
desenvolvimento do trabalho do 
agente.” Esta definição está 
relacionada com que fase do trabalho 
do Agente Comunitário de Saúde? 
 
[A] Ações coletivas. 
[B] Ações intersetoriais. 
[C] Identificação de microáreas de risco. 
[D] Mapeamento. 
 
 

 
 
 
27 – É um sintoma comum na Dengue 
Clássica e na Dengue Hemorrágica: 
 
[A] Confusão mental. 
[B] Dificuldade de respiração. 
[C] Náuseas e vômitos. 
[D] Pele pálida, fria e úmida. 

28 – Em se tratando da prevenção e 
monitoramento de risco ambiental e 
sanitário, o Agente Comunitário de 
Saúde NÃO tem a obrigação de: 
 
[A] Identificar as condições ambientais e 
sanitárias que constituem risco para a saúde 
de indivíduos e populações. 
[B] Identificar, em todo o município, as 
doenças relacionadas aos problemas 
sanitários e ambientais locais. 
[C] Informar à equipe de saúde e à 
população sobre a ocorrência de situações 
de risco, na micro-área de atuação. 
[D] Orientar moradores e famílias quanto 
aos cuidados relacionados ao ambiente 
domiciliar e peridomiciliar. 
 
 
29 – De acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, considera-se 
como adolescente a pessoa entre: 
 
[A] 10 e 18 anos de idade. 
[B] 12 e 18 anos de idade. 
[C] 14 e 18 anos de idade. 
[D] 16 e 18 anos de idade. 
 
 
30 – Sobre a Leishmaniose 
Tegumentar é INCORRETO afirmar: 
 
[A] Acomete pele e mucosas. 
[B] É causada por um protozoário. 
[C] É uma doença contagiosa. 
[D] É uma doença infecciosa. 
 
 

TRANSFIRA SUAS RESPOSTAS PARA O 

CARTÃO DE GABARITO. 

NÃO ESQUEÇA DE ASSINAR O SEU 
CARTÃO DE GABARITO. 

BOA SORTE A TODOS. 

 


