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________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

Confira se o boletim de questões que você recebeu corresponde ao nível
de escolaridade/cargo ao qual você está inscrito, conforme consta no seu
cartão de inscrição e no cartão resposta. Caso contrário comunique
imediatamente ao fiscal de sala.
1.

2. Este boletim de questões contém 20 questões objetivas, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 de
Matemática e 10 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique
imediatamente ao fiscal de sala. Neste há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04
(quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário local).
3. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte
superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique
imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
4. É obrigatório que você assine na lista de presença e no CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está
assinado no seu documento de identificação.
5. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA,
considerando a numeração de 01 a 20.
6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de
suas respostas.
7. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.
8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só
será substituído se for constatada falha de impressão.
9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora
após o início da mesma. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e este boletim de questões, recebidos.
11. Será automaticamente eliminado do concurso público da Prefeitura Municipal de Curuá, o candidato que
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009.
REALIZAÇÃO

LÍNGUA PORTUGUESA
COM BASE NO TEXTO ABAIXO, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS
QUESTÕES DE 01 A 05.

Como funciona a energia solar?
Apesar do alto custo de instalação, a luz como fonte de energia vem sendo cada vez
mais utilizada no mundo
Eliza Kobayashi

Protótipo do Solar Impulse HB-SIA,
avião movido a energia solar.

O uso do Sol para a produção de energia está cada vez
mais presente nas discussões ambientais que tratam da
utilização de fontes renováveis e não-poluentes como
matrizes energéticas. Porém, o alto custo de fabricação e
instalação ainda impede que a energia solar seja
amplamente usada no planeta. Mesmo assim, nos últimos
anos ela vem apresentando um crescimento significativo na última década, sua produção aumentou em 40%. “Isso
vem acontecendo graças a programas de incentivo em países como Alemanha, Japão e
Espanha para ampliar a geração de eletricidade com fontes renováveis, visando reduzir a
emissão de gases causadores do efeito estufa”, explica o professor Roberto Zilles, do Instituto
de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo (IEE-USP). “No Brasil, também já
foram formulados e implementados importantes projetos de difusão dessa tecnologia durante a
última década, ao mesmo tempo em que se consolidaram grupos de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico”, completa.
Hoje em dia, nas residências comuns, a energia solar é utilizada principalmente para o
aquecimento da água. Além de não poluir o meio ambiente, a fonte pode poupar um bom
dinheiro na conta de eletricidade, representando uma economia de até 80%.
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/como-funciona-energia-solar-481584.shtml

01. Segundo a autora do texto, Eliza Kobayashi,
(A) a energia solar, além de ser uma fonte limpa, é econômica.
(B) o custo de fabricação é uma das vantagens da energia solar.
(C) poucos países empenham-se em reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa.
(D) o Brasil abstém-se de participar de programas de incentivo ao uso de fontes renováveis de
energia.
02. O numeral 40% representa o percentual de
(A) lucro decorrente do uso da energia solar.
(B) crescimento da produção da energia solar.
(C) programas de incentivo ao uso de fontes renováveis de energia.
(D) países engajados na luta pela geração de eletricidade com fontes renováveis.
03. Em “ela vem apresentando um crescimento significativo”, o pronome destacado refere-se a
(A) “utilização”.
(B) “produção”.
(C) “fabricação”.
(D) “energia solar”.

04. Todas as palavras abaixo são acentuadas pelo mesmo motivo, exceto
(A) “década”.
(B) “renovável”.
(C) “tecnológico”.
(D) “energéticas”.
05. Em “Apesar do alto custo de instalação, a luz como fonte de energia vem sendo cada vez
mais utilizada no mundo”, a expressão em destaque introduz a idéia de
(A) causa.
(B) oposição.
(C) explicação.
(D) concessão.
MATEMÁTICA
06. Unindo o conjunto dos números naturais com o conjunto dos números inteiros, encontra-se o
conjunto dos números
(A) naturais.
(B) inteiros.
(C) racionais.
(D) reais.

07. A diferença da idade de dois irmãos é de 6 anos e quando somadas resultam em 22 anos. O mais
velho desses irmãos tem
(A) 17 anos.
(B) 16 anos.
(C) 15 anos.
(D) 14 anos.

08. A velocidade média de um veículo é calculada através da razão entre o espaço percorrido e o
tempo gasto para percorrê-lo. Qual a velocidade média de um veículo quando percorreu 300 km em 4
horas?
(A) 75 km/h.
(B) 80 km/h.
(C) 85 km/h.
(D) 90 km/h.

09. Vinte funcionários executam um serviço em 6 horas. Com a chegada de mais 4 trabalhadores, o
mesmo serviço será executado em
(A) 9 horas.
(B) 7 horas.
(C) 5 horas.
(D) 3 horas.

10. Em um concurso 60% dos candidatos são mulheres e 1200 são homens. Quantos candidatos há
nesse concurso?
(A) 1800.
(B) 2400.
(C) 2800.
(D) 3000.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. De acordo com as Diretrizes do Sistema Único de Saúde, o direito às ações de prevenção, de
promoção da saúde, de tratamento da doença e de reabilitação das funções alteradas do organismo
está garantido pelo Princípio da
(A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde.
(B) Igualdade à assistência à saúde.
(C) Preservação da autonomia das pessoas.
(D) Integralidade da assistência.
12. Nas Equipes de Saúde da Família, os Agentes Comunitários de Saúde deverão realizar o cadastro
das famílias por meio de visitas domiciliares, registrando-o no formulário
(A) de Ocorrência e de Registro da Estratégia Saúde da Família.
(B) do Sistema de Informações da Atenção Básica – SIAB.
(C) do Cadastro Nacional de Usuários do Cartão Nacional de Saúde.
(D) nacional dos usuários do Programa de Agentes Comunitários de Saúde.
13. Na saúde coletiva, a promoção da saúde é entendida como um dos eixos da atenção primária.
Assim, para a operacionalização dessa política no Brasil, utiliza-se como estratégia a Saúde da
(A) Família.
(B) Criança.
(C) Mulher.
(D) Comunidade.
14. De acordo com o modelo do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, microárea é o espaço
geográfico delimitado, correspondente à área de atuação de um agente comunitário de saúde (ACS),
onde residem cerca de
(A) 300 a 400 pessoas.
(B) 400 a 750 pessoas.
(C) 100 a 200 pessoas.
(D) 250 a 400 pessoas.

15. A relação custo/benefício, ao menor investimento de recursos financeiros e humanos para alcançar
o maior impacto nos indicadores sanitários refere-se à
(A) eficácia.
(B) equidade.
(C) efetividade.
(D) eficiência.

16. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se adolescente a pessoa
entre
(A) dez e quinze anos de idade.
(B) doze e dezoito anos de idade.
(C) treze e vinte anos de idade.
(D) quinze e dezessete anos de idade.
17. A Integração dos serviços de saúde e outros órgãos públicos, com a finalidade de articular políticas
e programas de interesse para a saúde, refere-se à
(A) Intersetorialidade.
(B) Acessibilidade.
(C) Efetividade.
(D) Territorialização.

18. Com o intuito de garantir a saúde da criança, o Ministério da Saúde recomenda o aleitamento
materno, exclusivo, por
(A) doze meses.
(B) três meses.
(C) seis meses.
(D) dois anos.
19. Conforme o Estatuto do Idoso, para aqueles que não possuem meios de garantir sua subsistência
e nem de sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo aos idosos a partir de
(A) 65 anos.
(B) 60 anos.
(C) 62 anos.
(D) 70 anos.

20. O Agente Comunitário de Saúde deverá realizar o acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento das crianças de
(A) 0 a 3 anos.
(B) 0 a 5 anos.
(C) 0 a 1 ano.
(D) 0 a 2 anos.

