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HOMOLOGA resultado preliminar do Processo 

Seletivo Simplificado, Edital nº 143/2021, para 

contratação temporária de profissionais. 
 

 O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, em conjunto com a Comissão de Processo 

Seletivo Simplificado, nos termos da Portaria nº 463/2021 e em conformidade com o Edital de Processo 

Seletivo nº 143/2021, TORNA PÚBLICO o presente Edital, que segue: 

1. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – Fica homologada a classificação 

preliminar, dos candidatos inscritos para o Processo Seletivo, aberto conforme Edital nº 143/2021 de 

contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde, bem como, em 

anexo, o gabarito preliminar e a prova objetiva, conforme segue: 

 

VISITADOR DO PIM 

APROVADOS: 

COLOCAÇÃO NOME CPF/RG NOTA 

1° SIMONE VIEIRA RIBEIRO 007.350.160-38 80 

2° SANDRA MÁRA FERREIRA LEMES 613.968.930-91 75 

3° PRISCILLA BRAGA SCISLESKI 016.809.130-50 70 

4° ANELISE DOS SANTOS 013.069.200-00 65 

5° DIOVANI MATOS DA SILVA 032.314.050-50 65 

6° JAQUELINE TRESPACH BOFF 028.337.520-59 65 

7° CÁTIA LUANA DA SILVA 014.164.870-85 60 

8° ANDRESSA JUSTIN DA SILVEIRA 026.363.940-10 60 

9° TATIANE KRAUSEN BRUSCH DE SOUZA 029.463.960-88 60 

10° LUANA MELLO SPARREMBERGER  038.462.550-92 60 

11° LIZETE MATOS DA SILVA 665.410.340-87 55 

12° ALINE GONÇALVES ROSA 011.974.690-52 55 

13° NATHIELE NUNES DA SILVA 024.875.450-54 55 

14° MORGANA DE FÁTIMA OURIQUES 031.889.280-41 55 

15° ELOISA LANGER MARTINY 044.481.500-70 55 

16° THAIS HELENA ESPINDULA DA SILVA 038.455.610-84 55 

17° NATALICIO OSVALD 333.373.060-04 50 

18° SILVIA REGINA DA SILVA TEIXEIRA 938.703.530-15 50 

19° DIRCE SALETE MULLER VAZ 526.650.890-68 50 
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REPROVADOS 

N° DE INSCRIÇÃO NOME CPF/RG NOTA 

041 
BRUNA RAFAELA DE SOUZA MARTINS 

SILVA 
033.600.193-26 

45 

030 FERNANDA SIQUEIRA DE SOUZA 001.393.560-70 45 

043 ELISETE LOURDES DE SÁ 531.891.320-20 45 

024 
MARIA MADALENA DE SOUZA 

BARCELOS 
717.708.600-53 

45 

026 ÉDINA ALVES BOBSIM 927.007.560-53 45 

027 ALESSANDRA WITICOSKI MACHADO 025.828.000-07 45 

038 ADRIANA DAS DORES SILVA 537.769.920-34 45 

008 KARINI CHAVES PERES 048.030.930-24 45 

034 MARIA DE FÁTIMA VARGAS CARDOSO 746.569.960-68 45 

035 JAQUELINE DA SILVA FANTINEL  002.246.780-78 40 

049 DANIELA PEREIRA DA SILVA 957.255.120-53 40 

032 TATIANE NOGUEIRA JACQUES 009.985.460-03 40 

017 
ANA PAULA DOS SANTOS DE MELOS 

CHAVES 
002.859.130-50 

40 

045 ANGELA DE ESPINDULA 5102446019 40 

001 BRUNA LÍVIA KÖNIG JOAQUIM DA SILVA 050.992.070-57 40 

037 CRISTIANE DA SILVEIRA ROSA  014.140.140-07 35 

040 LETICIA DA SILVA PEREIRA 039.720.680-18 35 

019 MARCOS CESAR DE OLIVEIRA 973.335.300-00 35 

022 
DANUBIA EBERHARDT RIBEIRO 

BONETTE 
011.502.810-22 

35 

005 
JANICE CAROLINE DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA 
041.432.380-71 

35 

009 MEIRE LISIANE SOARES DOS SANTOS 7103080862 35 

025 EDUARDA GUIMARÃES VARGAS 045.097.790-03 35 

011 EMILIA GLACI DA PAZ KLIPPEL WITT 639.701.120-87 30 

 

NÃO COMPARECERAM: 

N° DE INSCRIÇÃO NOME CPF/RG 

002 ANGELA GRASIELE DE ALMEIDA SUTIL 039.455.560-07 

003 DANIELA ROSA DE QUADROS SOUZA 005.967.080-09 

006 JOSILENE ROSA DE QUADROS REIS 005.967.090-80 

013 ADERCIDES ANDERSON AMARO VALIM 4097790391 

016 ADEMIR DOS SANTOS ZANOTI 010.073.440-59 

018 RIVAEL ADEMIR DE OLIVEIRA 012.006.000-02 

020 TAMIRES WITT RIBEIRO 011.835.870-74 

021 ROSANA PELISOLI MAIATO 023.663.900-50 



 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

EDITAL Nº 159, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

 

023 DANIEL FABIANO DA SILVEIRA 802.047.590-72 

036 DEBORA ROSALI SANTOS DE SOUZA 025.169.840-81 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

Registre-se e Publique-se.   

 

 

 

ALUÍSIO CURTINOVE TEIXEIRA 

Prefeito Municipal  
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ANEXO ÚNICO 
 

GABARITO PRELIMINAR E PROVA OBJETIVA 
 

1 – A 6 – D 11 – B 16 – B 

2 – A 7 – D 12 – D 17 – C 

3 – E 8 – A 13 – A 18 – E 

4 – C 9 – C 14 – A 19 – B 

5 – B 10 – C 15 – C 20 – A 
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PROVA 

 

 

 

Leia o texto e responda as questões de 1 a 5. 

Mulher Maravilha (Zé Neto e Cristiano) 

Tem brinquedo espalhado pela casa toda 

E as paredes rabiscadas com o giz de cera 

Mudou de tal maneira 

Nossa vida já não é a mesma 

 
 

A gente já não dorme mais a noite inteira 

Na mesa tem dois copos e uma mamadeira 

Mudou de tal maneira 

Nossa vida já não é a mesma 

 
 

Tem um pinguinho de gente correndo na sala 

Com o sorriso banguelo, eu não quero mais nada 

 
Sabe aquele amor que se multiplica? 

Quem nunca sonhou ter isso na vida? 

Ser herói de alguém e, melhor ainda 

Ter do lado a Mulher Maravilha 

QUESTÃO 01 

 

A palavra pinguinho foi empregada no texto no sentido de: 
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a) Se referindo ao tamanho da criança. 

b) Um pingo de algum líquido escorrendo pela sala. 

c) Coisa muito pequena espalhada pela casa. 

d) Uma pequena mancha na roupa do bebê. 

e) Nenhuma das alternativas corretas. 

 

QUESTÃO 02 

 

Disponível em: http://clubedamafalda.blogspot.com.br. Acesso em: 21 set. 2021. 

Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está 

indicado pelo(a): 

a) emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa ao final. 

b) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. 

c) retomada do substantivo “mãe”, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. 

d) utilização da forma pronominal “la”, que reflete um tratamento formal do filho em relação à 

“mãe”. 

e) repetição da forma verbal “é”, que reforça a relação de adição existente entre as orações. 
 

 

QUESTÃO 03 

 

O vocábulo do texto que teve sua grafia alterada em virtude do recente Acordo 

Ortográfico é: 

 

http://clubedamafalda.blogspot.com.br/
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a) quinta-feira 

b) Reintegração 

c) Têm 

d) Vem 

e) Ideia 

 

QUESTÃO 04 

 
Considerando as regras de acentuação gráfica em Língua Portuguesa a seguir 

expostas, assinale a alternativa correta: 

 

I. A palavra “estúdio” é acentuada por ser oxítona. II. A palavra “ideia” não é acentuada, bem 

como a palavra “alcateia”. III. A forma verbal “têm” é acentuada por se relacionar a um sujeito 

no plural. 

 
a) Apenas II 

b) Apenas III 

c)Apenas II e III 

d) Apenas I e II 

e) Todas as alternativas estão corretas 
 

 

QUESTÃO 05 

 

Assinale a alternativa na qual as formas verbais flexionadas estão CORRETAS, 

segundo a norma gramatical. 

 
a) As pessoas acreditam que negros tem muitos problemas de saúde. 

b) As pessoas desrespeitarem os direitos humanos não me surpreende. 

c)Os entendidos dizem que, quando eu ver aquela flor, me apaixonarei. 

d) Os mais pobres só garantirão seus direitos se fazerem pressão social. 

e) O ideal seria se todos se mantessem unidos na busca pelos direitos. 
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QUESTÃO 06 

 

Associar uma “cor” a um mês mostrou-se uma boa ferramenta de marketing para 

disseminar informações sobre importantes questões de saúde. As campanhas do Outubro 

Rosa (contra o câncer de mama) e do Novembro Azul (contra o câncer de próstata) estão entre 

as mais bem-sucedidas, e inspiraram muitas outras. (Fonte: super.abril.com.br, 25/10/2018). 

Nesse contexto, assinale a alternativa que corresponde ao mês, a cor e ao nome da 

doença que afeta memória e linguagem da pessoa, que atualmente estima-se que, no mundo, 

35,6 milhões de pessoas têm essa doença e, no Brasil, 1,2 milhão. Trata-se de um transtorno 

neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta pela deterioração cognitiva e da 

memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de 

sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A doença instala-se quando o 

processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. 

 
a) Abril azul – Autismo. 

b) Agosto laranja - Esclerose múltipla. 

c) Fevereiro laranja – Leucemia. 

d) Fevereiro roxo – Alzheimer. 

e) Janeiro branco – Depressão 
 

QUESTÃO 07 

 

De acordo com a Lei nº 8.069/90 - ECA, a criança e o adolescente gozam de todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes assegurado, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar, entre outros, o 

desenvolvimento: 

 
I - Físico. 

II - Mental. 
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III - Moral. 

IV - Espiritual. 

 
 

Estão CORRETOS: 

a) Somente os itens I e IV. 

b) Somente os itens I, II e III. 

c) Somente os itens II, III e IV. 

d) Todos os itens. 

e) Nenhuma alternativa correta. 

 

QUESTÃO 08 

 

 
Em conformidade com a Lei nº 8.069/90 - ECA, analisar a sentença abaixo: 

Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado 

de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de 

acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização 

judicial (1ª parte). A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente 

para a perda ou a suspensão do poder familiar (2ª parte). A sentença está: 

 
a) Totalmente correta. 

b) Correta somente em sua 1ª parte. 

c) Correta somente em sua 2ª parte. 

d) Totalmente incorreta. 

e) Não faz parte do texto da Lei. 

 

QUESTÃO 09 

 

De acordo com a Lei nº 11.340/06, são formas de violência doméstica e familiar contra 

a mulher, entre outras: 

I - A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde 
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corporal. 

II - A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria. 

III - A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 

pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 

necessidades. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 

a) Somente o item I. 

b) Somente o item II. 

c) Somente os itens I e III. 

d) Somente os itens II e III. 

e) Somente o item III. 
 

 

QUESTÃO 10 

 
De acordo com a Lei Estadual nº 12.544/06, o Programa Primeira Infância Melhor (PIM) 

tem por finalidade a promoção do desenvolvimento integral da criança da gestação aos: 

a) Três anos de idade, com ênfase no período gestacional e na faixa etária de zero a um ano. 

b) Quatro anos de idade, com ênfase no período gestacional e na faixa etária de zero a dois anos. 

c) Cinco anos de idade, com ênfase no período gestacional e na faixa etária de zero a três anos. 

d) Cinco anos de idade, com ênfase no período gestacional e na faixa etária de zero a dois anos. 

e) Cinco anos de idade, com ênfase no período gestacional e na faixa etária de zero a seis anos. 

 

QUESTÃO 11 

 
De acordo com o Guia de Orientação para GTM, Monitor e Visitador, o Visitador é a 

pessoa que atua diretamente com as gestantes, pais/cuidadores e suas crianças, nas 
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comunidades vinculadas ao Programa, por meio de atividades específicas. Em relação a 

algumas funções do Visitador, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 

assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

 
( ) Realizar o trabalho diretamente com as famílias, orientando-as e capacitando-as para 

realizar as atividades de estimulação para o desenvolvimento integral da criança, desde a 

gestação. 

( ) Orientar as famílias sobre as atividades de estimulação adequadas a partir do 

diagnóstico, ou 

seja, do marco zero. 

( ) Acompanhar e controlar a qualidade das ações educativas realizadas pelas próprias 

famílias junto às crianças e as ações realizadas pelas gestantes. 

 
a) C - C - E. 

b) C - C - C. 

c) E - E - E. 

d) E - C - E. 

e) E- E - C 
 

QUESTÃO 12 

 
A Lei da Palmada (nº 13.010/2014), promulgada em 26 de junho de 2014, alterou o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

estabelecendo o direito da criança e do adolescente à educação e cuidados sem o uso de 

castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. 

O nome da lei que ficou conhecida e foi rebatizada em homenagem a uma criança morta 

em abril de 2014, aos 11 anos, em Três Passos/RS, é: 

 
a) Castigo Nunca. 

b) Maria da Penha. 
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c) Menino Arthur. 

d) Menino Bernardo. 

e) Menina Rafaela. 
 

 

QUESTÃO 13 

 

O governo do Estado lançou oficialmente, em 28/02/2019, o modelo das novas carteiras 

de identidade que serão emitidas no Rio Grande do Sul. No documento, poderão ser incluídas 

novas informações opcionais, até mesmo informações que auxiliem no pronto- atendimento, 

como, por exemplo, se a pessoa tem alguma doença crônica ou alergia a algum medicamento. 

Os dados serão lidos por meio do QR code impresso no verso da carteira de identidade, que 

também conta com elementos de segurança contra fraude. (Fonte: adaptado de 

gauchazh.clicrbs.com.br). 

 

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma informação opcional que poderá ser 

incluída no novo modelo da carteira de identidade. 

 
a) Raça. 

b) Nome social. 

c) Número do PIS/Pasep. 

d) Tipo sanguíneo e o fator Rh. 

e) Título de Eleitor. 
 

QUESTÃO 14 

 
 

O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 

1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, 

com as seguintes instâncias colegiadas: 

a) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. 

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
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Municipais de Saúde (Conasems). 

c) Pelo Plano Quinquenal do Ministério da Saúde com cobertura das ações e serviços de saúde a 

serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 

d) Pelo Fundo de Saúde e Pelo Conselho de Saúde. 

e) Conasems e Conferência de Saúde. 
 

 

QUESTÃO 15 

 

 
A Constituição de 1988 foi um marco na história da saúde pública brasileira, ao definir 

a saúde como "direito de todos e dever do Estado". A implantação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) foi realizada de forma gradual: primeiro veio o SUDS; depois, a incorporação do 

INAMPS ao Ministério da Saúde (Decreto nº 99.060, de 7 de março de 1990); e por fim a Lei 

Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990) fundou o SUS. Em poucos 

meses foi lançada a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que imprimiu ao SUS uma de 

suas principais características: o controle social, ou seja, a participação dos usuários 

(população) na gestão do serviço. O INAMPS só foi extinto em 27 de julho de 1993 pela Lei nº 

8.689. O (SUS) é o arranjo organizacional do Estado brasileiro que dá suporte à efetivação da 

política de saúde no Brasil e traduz em ação os princípios e diretrizes dessa política. 

Compreende um conjunto organizado e articulado de serviços e ações em saúde e aglutina o 

conjunto das organizações públicas de saúde existentes nos âmbitos municipal, estadual e 

nacional, e ainda os serviços privados de saúde que o integram funcionalmente para a 

prestação de serviços aos usuários do sistema, de forma complementar, quando contratados 

ou conveniados para tal fim”. Sobre os princípios e responsabilidades do Sistema Único de 

Saúde (SUS), é correto afirmar que: 

 
a) o princípio da Integralidade tem como objetivo diminuir as desigualdades. 
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b) a Universalidade é o princípio que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas 

necessidades. 

c) a Equidade objetiva diminuir as desigualdades, ou seja, tratar desigualmente os desiguais, investindo 

mais onde a carência é maior. 

d) a Equidade considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é 

importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento 

e a reabilitação. 

e) o princípio da Integralidade garante que a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe 

ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às   ações e serviços deve ser garantido a todas as 

pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. 

 

QUESTÃO 16 

 

De acordo com a LEI Nº 855 DE 10 de maio de 2000, que , “DISPÕE SOBRE O 

REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", do 

município de Terra de Areia, assinale a opção incorreta. 

 
a) Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, 

com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo pela autoridade competente 

e pelo compromissando. 

b) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 

probatório por período de 48 (quarenta e oito) meses, durante o qual a sua aptidão, capacidade e 

desempenho serão objeto de avaliação por comissão especialmente designada para este fim, com vista a 

aquisição da estabilidade. 

c) Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. 

d) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 

probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho 
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serão objeto de avaliação por comissão especialmente designada para este fim, com vista a aquisição da 

estabilidade. 

e) Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, 

verificado em processo, que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. 

 

 
 

QUESTÃO 17 

 

 
Assinalar a alternativa que apresenta o próximo termo da progressão aritmética abaixo: 

 

a) 102 

b) 103 

c) 104 

d) 105 

e) 106 
 
 

QUESTÃO 18 

 
 

Em determinada prova de concurso público com questões de português e matemática, 

sabe-se que: 

• O dobro da quantidade de questões de português mais as questões de matemática totalizam 22 

questões. 

• As questões de português mais as questões de matemática totalizam 14 questões. Com base 

nessas informações, assinalar a alternativa CORRETA: 

26, 39, 52, 65, 78, 91, .. 
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a) Há ao todo 9 questões de português 

b) Há ao todo 8 questões de matemática. 

c) Há maior quantidade de questões de matemática do que questões de português. 

d) Ambas as disciplinas possuem a mesma quantidade de questões. 

e) Há duas questões a mais de português do que de matemática. 
 

 

QUESTÃO 19 

Ao comprar 60 unidades de determinada mercadoria, certo cliente pagou R$ 45,00. 

Supondo-se que esse cliente queira comprar R$ 75,00 dessa mesma mercadoria, quantas 

unidades ele estará comprando? 

 
a) 105 

b) 100 

c) 110 

d) 115 

e) 120 
 
 

QUESTÃO 20 

 
Em determinada prova de concurso público composta por 50 questões, sabe-se que certo 

candidato acertou 54% do total de questões, o que é equivalente a: 

 
a) 27 questões. 

b) 30 questões. 

c) 34 questões. 

d) 36 questões. 

e) 42 questões. 


