
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

EDITAL Nº 71 DE 05 DE MAIO DE 2022. 
 

TRABALHO

13.04.1988

UNIÃO

 

HOMOLOGA resultado preliminar do 

Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 52/2022, 

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 107/2022 e em conformidade com o Edital de Processo 

Seletivo nº 52/2022, TORNA PÚBLICO o presente Edital, que segue: 

 

1. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – Fica homologada a classificação 

preliminar, já com critérios de desempate, de acordo com o item 14, Edital n° 52/2022, dos candidatos 

inscritos para o Processo Seletivo Simplificado, aberto conforme Edital nº 52/2022, de contratação 

temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria 

Municipal de Obras e Trânsito, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Agricultura e 

Meio Ambiente, bem como, no anexo I, os gabaritos preliminares e as provas objetivas, conforme segue: 

 

MONITOR 

COLOCAÇÃO NOME CPF/RG NOTA 

1° GISLAINE EBERHARDT DA SILVA 047.982.960-82 85 

2° ANA JULIA DE OLIVEIRA DOS REIS 042.397.940-05 85 

3° TALITA TEIXEIRA FAGUNDES 025.900.960-11 80 

4° LIZETE MATOS DA SILVA 665.410.340-87 75 

5° REGINA MARTINS 747.094.370-68 75 

6° FABIANA DA SILVA ENGEL 020.048.110-05 75 

8° BRUNA INÁCIO DE LIMA 016.710.500-02 75 

9° DIONATÃ TRISCH DE JESUS 015.780.270-12 70 

10° SAYMON FERNANDES ALVES PEDROSO 030.793.610-40 70 

11° SABRINA MARTINS DE SOUZA 032.905.400-73 70 

12° GIOVANE SPARREMBERGER BORGES 048.247.540-46 70 

13° RICARDO SCHAURICH CORRÊA  024.657.740-18 70 

14° LIZIANE CRISTINA FANTINEL MÜLLER 969.471.100-25 65 

15° NATALICIO OSVALD 333.373.060-04 60 

16° DIOVANI MATOS DA SILVA 032.314.050-50 60 

17° VINICIUS ITACIR ALMEIDA DE OLIVEIRA 036.352.590-47 60 

18° SILVIA DA SILVA SARAIVA 007.161.120-78 55 

19° FRANCYELLI SANTOS MAUER 031.623.560-16 55 
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20° BARBARA TAINÁ BRANDO DA SILVA 

RAZERA 

034.110.270-96 55 

21° EDUARDA DOS SANTOS VARGAS 033.556.010-55 55 

22° JANICE CAROLINE DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA  

041.432.380-71 55 

23° JULIANA EBERHARDT GROSS 038.699.180-47 55 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

COLOCAÇÃO NOME CPF NOTA 

1° VANDERLEI RODRIGUES MAURICIO 576.510.000-72 95 

2° CRISTIANA DE FATIMA KLEIN PEREIRA 002.246.750-52 85 

3° MARCELI MALGARIZI OLIVEIRA DE SOUZA 005.829.610-76 85 

4° DIÓICE FABRICIO MASSCHAMANN 001.769.790-50 70 

5° DANIELA ETTER DA SILVA 033.785.380-07 65 

6° ANDREI FREITAS DE ABREU 975.080.390-68 60 

7° JOSIANE ALVES MOTA 002.134.750-65 55 

8° RIVAEL ADEMIR DE OLIVEIRA 012.006.000-02 55 

9° LISIANE THEIXEIRA ARRUDA 034.159.180-76 55 

10° ODETE CARDOSO FERNANDES GERMANN 681.364.980-91 50 

11° ANDREIA MAYER DOS SANTOS 024.122.610-40 50 

12° MAYNARA DA ROSA MORAES 045.159.770-24 50 

13° TAINARA DAHL MOREIRA 058.499.880-50 50 

14° LEONARDO DE JESUS SCHUARSTZ 033.580.360-14 50 

 

OPERADOR DE MÁQUINA 

 

COLOCAÇÃO NOME CPF NOTA 

1° EUGENIO MORAES DA SILVA 576.302.400-15 72,5 

2° ANDERSON GRUNEVALD 885.425.560-20 72,5 

3° EVERTON PEREIRA SCHFFER 082.838.839-33 71,5 

4° ÉFERSON MOISES MAGNUS LESSA 020.595.340-97 64,5 

 

OPERÁRIO ESPECIALIZADO  

 

COLOCAÇÃO NOME CPF NOTA 

1° MARCIANO SELAU TRISCH 032.950.230-18 85 

2° FLAVIO LUIS VARGAS CARVALHOSA 396.012.930-00 75 

3° ISAC PIRES AMORIM 006.093.250-35 50 

 

ENFERMEIRO 

 

COLOCAÇÃO NOME CPF NOTA 

1° VERONI MEYER FAGUNDES 239.251.750-91 100 
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2° NATÁLIA RITTER JUSTIN 036.391.760-81 80 

3° SILVANA VALLARDI 004.681.650-02 80 

4° LUANA DE LIMA SANTOS 039.061.190-50 70 

5° FABIELLE DA SILVA PEREIRA 016.504.820-43 70 

6° JANAINA CAVALHEIRO OLIVEIRA 628.082.900-63 60 

7° MARTA ANA KÖHN HETTWER 652.396.520-15 60 

8° MADALÉN PRISCILLA DIAS PEREIRA 809.527.470-49 50 

9° FERNANDA DA ROSA FAGUNDES 015.026.770-32 50 

10° MARIANA DE MATOS 027.342.200-67 40 

11° MARIANA MAGGI DA ROCHA 041.807.760-65 40 

12° GABRIELA MESQUITA JUSTO 851.254.070-20  40 

13° PÂMELLA SANTOS DE MATTOS 850.827910-87 40 

14° MATEUS RAMOS PEREIA 026.938.960-10 30 

15° ELIZIANE QUADROS DE LIMA NAZÁRIO 005.544.430-07 20 

16° CAROLINE SCALCON MACHADO 036.315.890-18 0 

 

1.2 REPROVADOS 

MONITOR 

INSCRIÇÃO NOME CPF NOTA 

012 MICHEL DA SILVA CARDOSO 015.038.280-42 45 

002 ANA PAULA DOS SANTOS DE MELOS CHAVES 002.859.130-50 45 

049 JUAN BONHO GOMES 030.274.790-75 45 

039 EZIQUIEL DE OLIVEIRA DA SILVA 000.578.900-13 45 

025 VIVIANE BORGES DOS SANTOS 010.443.590-99 45 

019 LAIS MAGNUS DE LIMA 026.401.590-89 45 

032 TATIANA SELAU TRISCH 021.002.810-62 45 

028 JOSILENE ROSA DE QUADROS REIS 005.967.090-80 45 

022 LIANE TIERES ALVES DA SILVA 779.090.620-87 45 

003 JULIANA DO AMARAL FEIJÓ 063.775.600-28 40 

027 DANIELA ROSA DE QUADROS SOUZA 005.967.080-09 40 

026 ALESSANDRA CORRÊA RIBEIRO 770.095.410-00 40 

014 SABRINA DE MATOS VARGAS 005.812.270-80 40 

013 MARCIANI SPARREMBERGER ENGEL 008.988.260-12 40 

041 RAMONA PEREIRA DA SILVA 050.023.080-31 40 

004 VANDRIELE DE ALMEIDA DA SILVA 017.588.680-66 35 

010 ANA PAULA DA SILVA SARAIVA DE SOUZA 000.538.590-30 30 

018 PATRICIA NARCIZO DA SILVEIRA 011.755.790-09 25 

036 SILVIA REGINA DA SILVA TEIXEIRA 938.703.530-15 25 

007 GABRIELA PRADO VIANNA 034.391.690-81 25 

017 LIDIANE DE SOUZA FRAZÃO 005.983.200-24 10 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
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INSCRIÇÃO NOME CPF NOTA 

008 JONATHAN WILLIAN PEREIRA ROCHA 020.910.020-62 45 

025 ASAFE LUIZ EBERHARDT OLIVEIRA 033.569.070-00 45 

026 ROSANA DE OLIVEIRA FARIAS 010.969.000-83 45 

009 PEDRO LUIZ MARQUES 909.387-120-04 40 

013 ANA KAUANA BASTOS DE SOUZA 040.780.180-41 40 

007 DIONEIA BONDAN 514.069.770-04 40 

003 MICHELE DA SILVA NESCKE 021.326.510-94 35 

018 JOAREZ LUIZ DA SILVEIRA 380.890.760-68 30 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

Registre-se e Publique-se.   

 

 

 

 

ALUÍSIO CURTINOVE TEIXEIRA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

GABARITO  

 

MONITOR 

 

1 – C 6 – B 11 – C 16 – E 

2 – B 7 – D 12 – D 17 – D 

3 – D 8 – E 13 – C 18 – A 

4 – B 9 – D 14 – C 19 – A 

5 – A 10 –A 15 – D 20 – D 

 

OPERADOR DE MÁQUINA 

 

1 – C 6 – D 

2 – D 7 – C 

3 – D 8 – C 

4 – C 9 – D 

5 – C 10 – A 

 

OPERÁRIO ESPECIALIZADO 

 

1 – C 6 – A 11 – C 16 – C 

2 – A 7 – C 12 – D 17 – D 

3 – D 8 – E 13 – C 18 – A 

4 – D 9 – C 14 – C 19 – B 

5 – D 10 – C 15 – D 20 – E 

 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

 

1 – C 6 – A 11 – E 16 – E 

2 – A 7 – C 12 – B 17 – E 

3 – B 8 – E 13 – C 18 – A 

4 – E 9 – D 14 – E 19 – E 

5 – C 10 – B 15 – A 20 – D 
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MONITOR 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

1) Sobre o texto, assinalar a alternativa CORRETA: 

a) O médico considera Zé apto para jogar futebol por questões físicas. 

b) O médico considera Zé inapto para jogar futebol por questões psicológicas. 

c) O médico considera Zé inapto para jogar futebol pelo fato de ele jogar mal. 

d) O médico considera Zé apto para jogar futebol. 

e) O mèdico considera Zé apto mentalmente. 

 
2) Em “O meu médico disse...”, a forma verbal sublinhada está no: 

a) Presente. 

b) Pretérito. 

c) Futuro. 

d) Imperativo. 

e) Passado. 

 

3) A palavra “examinar” (examinou -segundo quadrinho) encontra um sinônimo em: 

a) Comprovar. 

b) Curar. 

c) Solicitar. 

d) Analisar. 

e) Encaminhar. 

4) Em relação à grafia das palavras abaixo, marcar C para as palavras Certas, E para as Erradas e, após, 
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assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

( ) Coxixando.  

( ) Cachimbo.  

( ) Chuchu. 

 
a) C - C - E. 

b) E - C - C. 

c) C - E - E. 

d) E - C - E. 

e) C - E - C 

 
5) Na frase “Ela estava consciente do acidente.”, o termo sublinhado classifica-se, sintaticamente, como: 

a) Complemento nominal. 

b) Aposto. 

c) Predicado. 

d) Sujeito. 

e) Pronome 

 
6) Assinale a alternativa que oferece uma palavra de sentido sinônimo, ou seja, com mesmo sentido de 

“consenso”. 

a) Certificado. 

b) Consonância. 

c) Admissão. 

d) Mudança. 

e) Rejeição. 

 
7) Qual a sílaba tônica da palavra “temperatura”? 

a) Tem- 

b) –pe 

c) –ra 

d) –tu 

e) -ra. 
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8) A palavra “Administração”, retirada do texto, é escrita com Ç da mesma forma que: 

a) Se to. 

b) Inver ão. 

c) A alto. 

d) Compromi o. 

e) Pa oca 

 
9) Na palavra “expectativa”, o X tem som S. Assinale a alternativa que apresenta o mesmo caso. 

a) Fluxo. 

b) Exausto. 

c) Enxugar. 

d) Êxtase. 

e) Botox. 

 
10) Em “... supermercado alemão abole sacolinhas e embalagens”, o vocábulo sublinhado 

encontra seu antônimo em: 

a) Mantém. 

b) Suprime. 

c) Elimina. 

d) Bane. 

e) Acaba 

 
11) Assinalar a alternativa que apresenta uma forma verbal conjugada no mesmo tempo que o 

sublinhado na frase abaixo: 

 

“Sempre escolhia a roupa mais cara.” 

a) Quisera. 

b) Chegará. 

c) Estudava. 

d) Atende. 

e) Correr. 

 
12) Assinalar a alternativa em que a concordância está CORRETA: 

 

 

a) As qualidades dos alimentos naquele supermercado são péssimos. 

b) Meu vizinho tem dois carros azul-marinhos. 

c) Haviam crianças no último atentado mostrado no jornal. 

d) Já faz cinco horas que ele não liga. 

e) As mercadoriras chegaram amanhã cedo. 
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MATEMÁTICA 

 

13) Para certo evento, foram vendidos 48 ingressos em cada 4 horas. Considerando-se a mesma 

proporção, ao todo, quantos ingressos serão vendidos em 17 horas? 

 
a) 186 

b) 198 

c) 204 

d) 212 

e) 345 

 
14) Certa conta com valor nominal de R$ 235,00 foi paga com atraso de 6 meses. Sabendo-se que a 

taxa de juros simples dessa conta é de 5% ao mês, ao todo, qual o valor dos juros gerados por esse 

atraso? 

a) R$ 65,75 

b) R$ 67,25 

c) R$ 70,50 

d) R$ 72,75 

e) R$ 82,75 

 
15) Em uma prova com 50 questões, cada candidato ganha 2 pontos para cada resposta certa e 

perde um ponto para cada resposta errada. Para ser aprovado, o candidato precisa totalizar 60 pontos. 

Portanto, quantas questões ele pode errar, no máximo? 

a) 15 

b) 20 

c) 10 

d) 13 

e) 17 

 

16) Um trabalhador ganha R$ 7,00 por hora. Trabalhando 6 horas por dia, quanto ele ganhará em 

15 dias? 

a) R$ 440,00 

b) R$ 480,00 

c) R$ 520,00 

d) R$ 610,00 
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e) R$ 630,00 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
Conforme Lei Municipal nº 855/2000 

17) O exercício de atividade em condições de insalubridade, assegura ao servidor a percepção de 

um adicional segundo a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. Assinale a alternativa que 

apresente a respectiva porcentagem: 

a) 100%, 80% e 70% 

b) 70%, 60% e 50% 

c) 50%, 40% e 30% 

d) 40%, 20% e 10% 

e) 10%, 5% e 1% 

 

18) O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 20% (vinte por cento) sobre 

o vencimento do cargo. Considera-se trabalho noturno para efeitos deste adicional, o executado entre 

as _______de um dia e  as______ do dia seguinte. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas. 

a) 22h / 05h 

b) 00h / 08h 

c) 08h / 18h 

d) 18h / 00h 

e) 22h / 18h  

 
 
19) Poderá ser concedido horário especial ao servidor   estudante,   quando   comprovada   a 

  entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do 

cargo. 

 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. 

a) Incompatibilidade. 

b) Incompleto 

c) Incondicional. 

d) Insustentável. 

e) Inabalável. 
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20) O prêmio Assiduidade é dado ao servidor público,   após ininterruptos de serviços prestados 
ao Município, a contar da investidura em cargo de provimento efetivo, o servidor fará jus a um prêmio 

por assiduidade de valor igual a 01 (um) mês de vencimento de seu cargo efetivo, mesmo que esteja 

no exercício do cargo em comissão ou função gratificada. 

 
a) 2 anos. 

b) 3 anos. 

c) 4 anos. 

d) 5 anos. 

e) 6 anos. 

   
OPERADOR DE MÁQUINA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01) Observe as palavras abaixo e marque a alternativa em que elas aparecem na ordem alfabética: 

A) escola – árvore – meu – casa – zelo  

B) zelo – meu – escola – casa – árvore  

C) árvore – casa – escola – meu – zelo  

D) meu – casa – zelo – escola – árvore  

E) casa – zelo – meu – escola – árvore 

 

02) Assinale a alternativa em que as palavras sublinhadas são sinônimas, ou seja, têm o mesmo 

significado. 

A) Ele é ágil e esperto. 

B) Este rio é largo e fundo. 

C) Estou cansado, impaciente. 

D) Esta resposta está exata, correta. 

E) Ele precisa aguardar e ficar sentado. 

 

03) Assinale a alternativa em que as palavras sublinhadas são antônimas, ou seja, têm o significado 

contrário. 

A) Ele quer progredir, ficar rico. 

B) Sou servidor ativo, trabalhador. 

C) Esta carga é leve, parece pluma. 
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D) Entre à esquerda, depois vire à direita. 

E) Desrespeitar os sinais de trânsito é o mesmo que desobedecer às leis. 

 

04) Marque a ÚNICA alternativa em que todas as palavras são femininas:  

A) irmã – juiz – flor – novela  

B) casa – página – costume – porta  

C) noite – chuva – garota – toalha  

D) merenda – voz – gol – relâmpago  

E) olho – camisa – inseto – cama 

MATEMÁTICA 

05) Adriano comprou 86 laranjas, 74 mangas e 65 maçãs para distribuir entre 05 cestas. Quantas 

frutas ficarão em cada cesta?  

A) 35  

B) 39  

C) 45  

D) 48  

E) 51 

 

06) Maria pagou uma conta de R$ 14,20 com uma nota de R$ 20,00. Maria deve receber de troco a 

seguinte quantia: 

A) R$ 3,30 

B) R$ 4,50 

C) R$ 5,10 

D) R$ 5,80 

E) R$ 6,10 

 

07) Quais são os dois números, consecutivos, que somados dão 45?  

A) 30 e 31  

B) 27 e 38  

C) 22 e 23  

D) 24 e 25  
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E) 26 e 27  

 

08) Na escola de Alan, trezentos alunos participaram da Corrida de Inverno. Ele ficou no centésimo 

segundo lugar. Marque a opção em que se encontra este número:  

A) 302º  

B) 202º  

C) 102º  

D) 22º  

E) 24º 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Conforme Lei Municipal nº 855/2000 

 

09) O exercício de atividade em condições de insalubridade, assegura ao servidor a percepção de 

um adicional segundo a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. Assinale a alternativa que 

apresente a respectiva porcentagem: 

A) 100%, 80% e 70% 

B) 70%, 60% e 50% 

C) 50%, 40% e 30% 

D) 40%, 20% e 10% 

E) 10%, 5% e 1% 

 

10) O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 20% (vinte por cento) sobre o 

vencimento do cargo. Considera-se trabalho noturno para efeitos deste adicional, o executado entre 

as ________ de um dia e as_______ do dia seguinte. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas. 

A) 22h / 05h 

B) 00h / 08h 

C) 08h / 18h 

D) 18h / 00h 

E) 22h / 18h 
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OPERÁRIO ESPECIALIZADO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01) Observe as palavras abaixo e marque a alternativa em que elas aparecem na ordem alfabética: 

A) escola – árvore – meu – casa – zelo  

B) zelo – meu – escola – casa – árvore  

C) árvore – casa – escola – meu – zelo  

D) meu – casa – zelo – escola – árvore  

E) casa – zelo – meu – escola – árvore 

 

02) Coloque em ordem alfabética as seguintes palavras:   

MAÇÃ – CARAMELO – AÇÚCAR – TRIGO   

A) AÇÚCAR – CARAMELO – MAÇÃ – TRIGO  

B) TRIGO – MAÇÃ – AÇÚCAR – CARAMELO  

C) CARAMELO – MAÇÃ – AÇÚCAR – TRIGO  

D) MAÇÃ – CARAMELO – TRIGO – AÇUCAR 

E) CARAMELO – AÇUCAR – MAÇÃ - TRIGO 

 

03) Assinale a alternativa em que as palavras sublinhadas são sinônimas, ou seja, têm o mesmo 

significado. 

A) Ele é ágil e esperto. 

B) Este rio é largo e fundo. 

C) Estou cansado, impaciente. 

D) Esta resposta está exata, correta. 

E) Ele precisa aguardar e ficar sentado. 

 

04) Assinale a alternativa em que as palavras sublinhadas são antônimas, ou seja, têm o significado 

contrário. 

A) Ele quer progredir, ficar rico. 

B) Sou servidor ativo, trabalhador. 

C) Esta carga é leve, parece pluma. 

D) Entre à esquerda, depois vire à direita. 

E) Desrespeitar os sinais de trânsito é o mesmo que desobedecer às leis. 
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05) Na palavra “expectativa”, o X tem som S. Assinale a alternativa que apresenta o mesmo caso.  

A) Fluxo.  

B) Exausto.  

C) Enxugar.  

D) Êxtase.  

E) Botox.  

06) Em “... supermercado alemão abole sacolinhas e embalagens”, o vocábulo sublinhado encontra 

seu antônimo em:  

A) Mantém.  

B) Suprime.  

C) Elimina. 

D) Bane.  

E) Acaba. 

 

07) Marque a ÚNICA alternativa em que todas as palavras são femininas:  

A) irmã – juiz – flor – novela  

B) casa – página – costume – porta  

C) noite – chuva – garota – toalha  

D) merenda – voz – gol – relâmpago  

E) olho – camisa – inseto – cama 

 

08) A frase “Para onde você vai?”, possui: 

 

A) Ponto final  

B) Virgula 

C) Ponto de exclamação  

D) Ponto e vírgula  

E) Ponto de interrogação 

MATEMÁTICA 

09) Para certo evento, foram vendidos 48 ingressos em cada 4 horas. Considerando-se a mesma 

proporção, ao todo, quantos ingressos serão vendidos em 17 horas? 

 

A) 186 

B) 198 

C) 204 

D) 212 

E) 345 
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10) Certa conta com valor nominal de R$ 235,00 foi paga com atraso de 6 meses. Sabendo-se que a 

taxa de juros simples dessa conta é de 5% ao mês, ao todo, qual o valor dos juros gerados por esse 

atraso? 

A) R$ 65,75 

B) R$ 67,25 

C) R$ 70,50 

D) R$ 72,75 

E) R$ 82,75 

 

11) Adriano comprou 86 laranjas, 74 mangas e 65 maçãs para distribuir entre 05 cestas. Quantas 

frutas ficarão em cada cesta?  

A) 35  

B) 39  

C) 45  

D) 48  

E) 51 

 

12) Maria pagou uma conta de R$ 14,20 com uma nota de R$ 20,00. Maria deve receber de troco a 

seguinte quantia: 

A) R$ 3,30 

B) R$ 4,50 

C) R$ 5,10 

D) R$ 5,80 

E) R$ 6,10 

 

13) Quais são os dois números, consecutivos, que somados dão 45?  

A) 30 e 31  

B) 27 e 38  

C) 22 e 23  

D) 24 e 25  

E) 26 e 27  

 

14) Lucas tem 16 anos e seu pai 68 anos. A idade da mãe de Lucas é a diferença entre a idade dele e 

a de seu pai. Quantos anos tem a mãe de Lucas?  

A) 50  

B) 32  
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C) 52  

D) 48  

E) 42  

 

15) Um trabalhador ganha R$ 5,00 por hora. Trabalhando 6 horas por dia, quanto ele ganhará em 

20 dias?  

 

A) R$ 500,00  

B) R$ 400,00  

C) R$ 300,00  

D) R$ 600,00  

E) R$ 100,00 

 

16) Na escola de Alan, trezentos alunos participaram da Corrida de Inverno. Ele ficou no centésimo 

segundo lugar. Marque a opção em que se encontra este número:  

A) 302º  

B) 202º  

C) 102º  

D) 22º  

E) 24º 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Conforme Lei Municipal nº 855/2000 

 

 

17) O exercício de atividade em condições de insalubridade, assegura ao servidor a percepção de 

um adicional segundo a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. Assinale a alternativa que 

apresente a respectiva porcentagem: 

A) 100%, 80% e 70% 

B) 70%, 60% e 50% 

C) 50%, 40% e 30% 

D) 40%, 20% e 10% 

E) 10%, 5% e 1% 
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18) O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 20% (vinte por cento) sobre 

o vencimento do cargo. Considera-se trabalho noturno para efeitos deste adicional, o executado 

entre as ________ de um dia e as_______ do dia seguinte. 

 

Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas. 

A) 22h / 05h 

B) 00h / 08h 

C) 08h / 18h 

D) 18h / 00h 

E) 22h / 18h 

 

19) O adicional de 1/3 (um terço) no salário acontece quando: 

A) O servidor está de atestado médico. 

B) O servidor está de férias. 

C) O servidor recebe 13º (décimo terceiro salário) 

D) O servidor pede exoneração. 

E) O servidor é eficiente em seu trabalho. 

 

 

20) A licença dada ao servidor que for convocado para o serviço militar ou outro encargo de 

segurança nacional é chamada: 

A) Licença para Concorrer a Cargo Eletivo. 

B) Licença para Tratar de Interesses Particulares. 

C) Licença para Desempenho de Mandato Classista. 

D) Licença para Qualificação Profissional. 

E) Licença para o Serviço Militar. 

 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

 

 

  
Conheça as 10 novas terapias do SUS 

Camila Kosachenco 

01 Para investir mais na prevenção de doenças, o Ministério da Saúde vai lançar mão de 

02 alguns   tratamentos não tão convencionais. Na segunda – feira passada, o órgão federal 

PORTUGUÊS 
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03 anunciou a inclusão de mais 10 Práticas Integrativas e Complementares como opções do 

04 Sistema Único de Saúde (SUS) – agora, são 29. Na lista dos novos procedimentos estão 

05 apiterapia,   aromaterapia,   bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, 

06 hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais. A ideia é complementar 

07 os cuidados tradicionais, e não substituí-los. 

08 Criada em 2006, a Política Nacional de  Práticas Integrativas  e Complementares 

09 (PNPIC) contava com apenas cinco (5) procedimentos nos primeiros anos – homeopatia, 

10 medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica,  plantas medicinais e fitoterapia e 

11 termalismo social / crenoterapia. Em 2017, foram acrescentadas mais 14 atividades: 

12 arteterapia,   ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, 

13 osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa e ioga. 

14 - O Brasil passa a contar com 29 práticas integrativas pelo SUS. Com isso, somos o 

15 país líder na oferta............modalidade na atenção básica ................ práticas são investimento 

16 em prevenção ............. saúde, para evitar que as pessoas ................... doentes. Precisamos 

17 continuar caminhando em direção ............. promoção da saúde, em vez de cuidar apenas de 

18 quem fica doente – afirmou o ministro Ricardo Barros, na abertura do 1o Congresso 

19 Internacional de Práticas Integrativas e Saúde Pública, realizado de 12 ........ 15 de março no 

20 Rio de Janeiro. 

21 De acordo com a pasta, os novos procedimentos já estão liberados. Essa nova lista 

22 contempla as práticas custeadas pelo governo federal – mas isso não significa que todas 

23 elas estarão  disponíveis nos municípios brasileiros. Isso porque cabe à administração 

24 municipal aderir ou não a cada uma. 

25 A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, por exemplo, alega que a oferta 

26 desses serviços depende da capacidade de cada equipe das 140 unidades de saúde 

27 espalhadas pela cidade. Por meio de sua assessoria de imprensa, a pasta informou que está 

28 trabalhando para mapear os locais que oferecem esses procedimentos na Capital. As novas 

29 práticas anunciadas pelo Ministério da Saúde ainda não foram discutidas no âmbito municipal. 

30 Todas as práticas só poderão ser prescritas por um médico das Unidades Básicas de 

31 Saúde. Ou seja, não são procedimentos que poderão ser feitos de forma aleatória, mas sim 

32 mediante recomendação médica clínica. 
(Jornal Zero Hora. 17 e 18 de março de 2018) 

 

 

 

Atribua 100 pontos para cada afirmativa correta sobre o texto e 50 pontos para 

cada afirmativa incorreta. Após, assinale a alternativa que apresenta a soma de 

todos os pontos. 

 
( ) A primeira oração do texto expressa sentido de finalidade à ação do Ministério da 

Saúde de incluir mais práticas complementares aos tratamentos de saúde. 

Questão 01 
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( ) A primeira vírgula do segundo período do primeiro parágrafo (linha 2) isola um 

adjunto adverbial que expressa uma circunstância de tempo. 

( ) Pluralizando a palavra lista, na oração: ―Essa nova lista contempla as práticas 

custeadas pelo governo federal....” (linhas 21 e 22), todas as palavras que estiverem 

no singular deverão passar para o plural, a fim de atender à concordância. 

( ) A expressão Ou seja (linha 31), empregada no último parágrafo, pode ser 

substituída pela expressão Isto é, sem que haja alteração de sentido. 

( ) No contexto do texto, as expressões aromaterapia (linha 5) e cromoterapia (linha 

5) são sinônimas. 

( ) A palavra aleatória (linha 31) tem, no texto, o sentido de 

obrigatória. A soma correta de todos os pontos corresponde 

à alternativa: 

 
(A) 300 

(B) 400 

(C) 450 

(D) 500  

(E) 550 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das palavras que 

preenchem os espaços pontilhados do 3o parágrafo do texto: 

 
(A) dessa, Essas, à, fiquem, à, a. 

(B) dessa, Essas, à, ficam, à, a. 

(C) desta, Essas , a, ficam, a, à. 

(D) desta, Estas , a, fiquem, a, à. 

(E) dessa, Estas, à, fiquem, a, à. 
 
 

 

Marque a alternativa em que a segunda palavra não indica ação contrária à primeira: 

(A) ligar – desligar. 

(B) sujar – enxovalhar. 

(C) ofender – perdoar. 

(D) emprestar – devolver. 

(E) abrir – fechar. 
 

 
 

Questão 04 

Questão 02 

Questão 03 
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Use as letras V e F para indicar se as afirmações a seguir acerca do texto são verdadeiras 

ou falsas. Após, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das letras de 

cima para baixo. 

 
( ) O uso de plantas medicinais e fitoterapia corresponde às práticas integrativas 

adotadas desde a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC). 

( ) Arteterapia, ayurveda e meditação integram as dez novas práticas incluídas pelo 

Ministério da Saúde. 

( ) O número de práticas integrativas incluídas em 2017 sobrepõe-se ao número 

de práticas que foram acrescidas em 2018. 

( ) O Rio de Janeiro foi a primeira capital brasileira a aderir na íntegra à oferta de 

todas as Práticas Integrativas e Complementares a serem oferecidas pelo SUS. 

( ) A capital gaúcha, por meio do mapeamento dos locais que oferecem esses 

procedimentos, passará a disponibilizar esses novos tratamentos à população. 

( ) Considerando que o Brasil passa a contar com 29 práticas integrativas de 

prevenção à saúde, novos postos de trabalho serão oferecidos aos brasileiros, fator 

que pode   contribuir para reduzir o número de desempregados no país. 

 

 
(A) F - F - V - F- F - F 

(B) F - V - F - V - V – F 

(C) V - F - V - V - V – V 

(D) F - V - F - F - F – V 

(E) V - F - V - F - F – F 
 
 

 

 
O novo acordo ortográfico entrou em vigor em 2009, porém a data para que ele 

passasse a ser realmente obrigatório era o dia 1 de Janeiro de 2016. O acordo foi 

implantado nos países de língua portuguesa (Brasil, Portugal, Cabo Verde, 

Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, Timor – leste e São Tomé e Príncipe) a fim de 

unificar a escrita no nosso idioma para nova regra ortográfica. De acordo com as novas 

regras ortográficas, assinale a sentença em que as palavras estão de acordo com as 

novas regras: 

 
(A) abençôo, enjoô, aneis, antiinflamatório. 

(B) feiura; bocaiuva;superhomem, chapéu. 

Questão 05 
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(C) geo-história; inter-racial, chapéu, Sauipe 

(D) céu, lêem, interracial, dói. 

(E) inter-racial; microondas; sub-base; creem. 
 
 

 
 

 

Zoonose caracterizada como doença de caráter eminentemente rural. Mais 

recentemente, vem se expandindo para áreas urbanas de médio e grande portes e se 

tornou crescente problema de saúde pública no país e em outras áreas do continente 

americano, sendo uma endemia em franca expansão geográfica. É uma doença 

crônica, sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, astenia, 

adinamia e anemia, dentre outras manifestações. Quando não tratada, pode evoluir 

para óbito em mais de 90% dos casos. Qual a doença que trata o texto? 

 
(A) Leishmaniose Visceral  

(B) Dengue 

(C) Doença de Chagas 

(D) Sífilis 

(E) Esquistossomose 
 
 
 

 
No trabalho diário do agente de endemias é necessário entender os conceitos básicos 

de epidemiologia e compreender o processo saúde-doença. Dessa forma qual o 

conceito de vetor? 

 
(A) Fontes secundárias e intermediárias entre o reservatório e o hospedeiro 

(B) Doença que o homem é o único reservatório 

(C) Ser vivo que veicula o agente causador da doença até o hospedeiro potencial  

(D) Infecções comuns ao homem e outros animais 

(E) Doença que tem como único reservatório as plantas 

 

 
Quando falamos em dengue, em geral a primeira imagem que nos ocorre é a do 

mosquito Aedes aegypti. Porém, é importante fazer a distinção. Para que a dengue 

ocorra, são necessários três componentes: o vírus que causa a doença, o mosquito, 

que transmite o vírus (chamado vetor da doença) e uma pessoa susceptível (que 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS e LEGISLAÇÃO 

Questão 06 

Questão 07 

Questão 08 
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nunca teve contato com o sorotipo de vírus que está sendo transmitido pelo vetor). 

Em relação à dengue assinale a alternativa correta: 

 
(A) A transmissão só ocorre através da picada do macho do mosquito Aedes aegypti. 

(B) Tratamento dos doentes é a mais importante medida de controle. 

(C) Ainda é uma doença incurável, mas tem controle. 

(D) O carro fumacê não é mais utilizado como medida de controle. 

(E) O Aedes aegypti possui substâncias analgésicas e anticoagulantes em sua saliva. 
 
 

 

Conforme preconizado pela Política Nacional de Vigilância em Saúde e pela Política 

Nacional de Atenção Básica, a integração entre as ações de Vigilância em Saúde e de 

Atenção Básica é fator 

essencial para o atendimento das reais necessidades de saúde da população. Nesse 

sentido, o trabalho conjunto e complementar entre os Agentes de Combate às 

Endemias (ACE) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), em uma base territorial 

comum, é estratégico e desejável para identificar e intervir oportunamente nos 

problemas de saúde-doença da comunidade, facilitar o acesso da população às ações 

e serviços de saúde e prevenir doenças. Integrar implica discutir ações a partir da 

realidade local, aprender a olhar o território e identificar prioridades, assumindo o 

compromisso efetivo com a saúde da população, desde o planejamento e definição de 

prioridades, competências e atribuições até o cuidado efetivo das pessoas, sob a ótica 

da qualidade de vida (BRASIL, 2008). De acordo com seus estudos, qual o conceito 

correto de sazonal? 

 
(A) Evento que ocorre durante todas as épocas do ano. 

(B) Evento adverso de doenças. 

(C) Evento que não possui controle. 

(D) Evento que ocorre em uma determinada época do ano. 

(E) Evento que determina ações de combate às doenças . 
 

 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan é alimentado, 

principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que 

constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória (Portaria de 

Consolidação nº 4, de 28 de Setembro de 2017, Anexo), mas é facultado a estados 

e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região. Sua 

utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um 

evento na população, podendo fornecer subsídios para explicações causais dos 

Questão 09 

Questão 10 
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agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as pessoas 

estão sujeitas, contribuindo assim, para a identificação da realidade epidemiológica de 

determinada área geográfica. O seu uso sistemático, de forma descentralizada, 

contribui para a democratização da informação, permitindo que todos os profissionais 

de saúde tenham acesso à informação e as tornem disponíveis para a comunidade. É, 

portanto, um instrumento relevante para auxiliar o planejamento da saúde, definir 

prioridades de intervenção, além de permitir que seja avaliado o impacto das 

intervenções. Assinale a alternativa na qual os dois agravos fazem parte da lista do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN): 

 
(A) Cólera e Doença de Crohn 

(B) Hanseníase e Tuberculose 

(C) Hantavirose e Talassemia 

(D) Tularemia e Úlcera péptica 

(E) Tuberculose e Lúpus Eritematoso Sistêmico 
 
 
 

 
Leia o seguinte trecho de um artigo: […] a exposição passiva ou ativa à fumaça do 

tabaco está significantemente associada com a recidiva da doença e sua mortalidade. 

Esses efeitos parecem 

independentes dos efeitos causados pelo uso do álcool, status socioeconômico e um 

grande número de outros fatores potencialmente associados (WHO, 2007). Conforme 

Manual do Ministério da Saúde, o uso de tabaco vem sendo amplamente aceito como 

um fator determinante dessa doença. A colaboração entre os programas de controle do 

tabaco em nível nacional pode ser verdadeiramente benéfica e gerar resultados 

positivos com impacto na saúde pública. O texto acima refere-se a uma doença causada 

pelo bacilo de Koch, que acomete uma série de órgãos e/ou sistemas humanos. A 

apresentação na forma pulmonar, além de ser mais frequente, é também a mais 

relevante para a saúde pública. Trata-se da: 

 
(A) Febre Purpúrica Brasileira. 

(B) Influenza. 

(C) Parotidite Infecciosa. 

(D) Varíola. 

(E) Tuberculose. 

 

 
Apesar da redução na sua ocorrência observada nos últimos anos, a raiva humana 

Questão 11 

Questão 12 
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continua sendo um problema de saúde pública pela altíssima gravidade do seu 

acometimento, além do alto custo na assistência, profilaxia e controle da doença. Sobre 

a raiva, segundo as normas técnicas de profilaxia da raiva humana – Ministério da 

Saúde (2014) assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus 

presente na saliva e secreções do animal infectado. 

(B) A transmissão da raiva ao homem ocorre somente através da mordedura, pois é 

quando o vírus contido na saliva e secreções do animal infectado penetra no 

organismo. 

(C) Apenas os mamíferos transmitem e adoecem pelo vírus da raiva. No Brasil, o 

morcego é o principal responsável pela manutenção da cadeia silvestre, enquanto o 

cão, em alguns municípios, continua sendo fonte de infecção importante. 

(D) Em caso de possível exposição humana ao vírus da raiva, é imprescindível a 

limpeza do ferimento com água corrente abundante e sabão ou outro detergente, 

pois essa conduta diminui, comprovadamente, o risco de infecção. 

(E) A exposição humana ao vírus da raiva deve ser avaliada de acordo com as 

características do ferimento e do animal envolvido para fins de conduta de esquema 

profilático. 
 
 
 

 
Entende-se por vigilância sanitária o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos e agravos à saúde do indivíduo e da coletividade; intervir nos problemas 

sanitários decorrentes da produção, distribuição, comercialização e uso de bens de 

capital e consumo, e da prestação de serviços de interesse da saúde; e exercer 

fiscalização e controle sobre o meio ambiente e os fatores que interferem na sua 

qualidade, abrangendo os processos e ambientes de trabalho, a habitação e lazer. A 

ação da vigilância sanitária deve ser exercida nas três esferas de governo do SUS nos 

campos abaixo EXCETO: 
 

(A) Saneamento básico. 

(B) Proteção do ambiente e defesa do desenvolvimento sustentado. 

(C) Programa de transferência de renda mínima. 

(D) Alimentos, água e bebidas para consumo humano. 

(E) Medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para 
a saúde. 

 
 

Questão 13 

Questão 14 
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A Biossegurança aplicada às ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e 

de acidentes causados por animais peçonhentos e venosos, de relevância para a saúde 

pública, visa a prevenção, a minimização ou a eliminação de riscos presentes nos 

ambientes e nas condições de trabalho que possam comprometer a saúde: 

 
(A) apenas do trabalhador. 

(B) do meio biológico e ambiental. 

(C) da população e dos animais. 

(D) do ecossistema. 

(E) do trabalhador, da população, dos animais e do meio ambiente. 
 
 
 

 
É uma doença infecciosa causada por uma bactéria presente na urina de ratos e outros 

animais, transmitida ao homem principalmente nas enchentes. Seus sintomas mais 

frequentes são parecidos com os de outras doenças, como a gripe e a dengue. Os 

principais são: febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas 

(batata-da-perna), podendo também ocorrer vômitos, diarréia e tosse. Nas formas mais 

graves geralmente aparece icterícia (coloração amarelada da pele e dos olhos) e há a 

necessidade de cuidados especiais em caráter de internação hospitalar. O doente 

pode apresentar também hemorragias, meningite, insuficiência renal, hepática e 

respiratória, que podem levar à morte. Transmitida em situações de enchentes e 

inundações, a urina dos ratos, presente em esgotos e bueiros, mistura-se à enxurrada 

e à lama das enchentes. Está associada a locais com condições precárias de 

saneamento, onde há um acúmulo de lixo e de roedores. A doença descrita é: 

 

(A) Leptospirose 
(B) Leishmaniose 

(C) Malária 

(D) Febre Amarela 

(E) Verminose 
 
 

 

 

De acordo com a Lei 13.595, de 5 de ajneiro de 2018, são consideradas atividades 

típicas do Agente de Combate às Endemias, em sua área geográfica de atuação: 

 
(A) Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade 

relativas à 

Questão 15 

Questão 16 
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       prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; 

(B) Realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, 

em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; 

(C) Identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e 

encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim 

como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável; 

(D) Divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos 

e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e 

coletivas; 

(E) Todas as alternativas corretas. 
 
 

 
A vigilância epidemiológica é um ―conjunto de ações que proporciona o conhecimento, 

a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de se recomendar e 

adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos‖. Seu propósito é 

fornecer orientação técnica permanente para os que têm a responsabilidade de decidir 

sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos. São consideradas 

funções da vigilância epidemiológica: I. Realizar coleta e processamento de dados; II. 

Analisar, interpretar e divulgar os dados processados; III. Realizar investigação 

epidemiológica de casos e surtos; IV. Propor recomendações e promoção das medidas 

de controle. Agora, assinale a opção CORRETA: 

 
(A) Somente a afirmativa III está correta. 

(B) Somente as afirmativas I, III e IV 

(C) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

 

De acordo com a Lei n.º 8.080, de 19 de Setembro de 1990, considerando o Sistema 

Único de Saúde — SUS — assinale a opção que NÃO corresponde a um de seus 

princípios ou diretrizes. 

 
(A) Centralização político administrativa, com direção única em cada esfera de 

governo. 
(B) Acesso garantido aos serviços de saúde para toda a população, em todos os 

níveis de complexidade do sistema. 

(C) Igualdade na assistência à saúde, com ações e serviços priorizados em 

Questão 17 
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função das necessidades individuais de cada grupo. 

(D) Oferta de ações e serviços de saúde das mais variadas naturezas e graus de 
complexidade. 

(E) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação 

de recursos e a orientação programática. 
 

 

 

Os termos epidemia e endemia são dos mais antigos da medicina, e definem a 

disseminação de doenças. Quando a palavra é usada de modo errôneo, pode surgir um 

estado de histeria geral. Diante de situações de crise em saúde, principalmente quando 

o alcance é mundial, há que se ter atenção na maneira de tratar e nomear o problema 

Assinale a alternativa que contenha a definição de endemia. 

 
(A) É uma epidemia de doença infecciosa que se espalha entre a população 

localizada em uma grande região geográfica como, por exemplo, um continente, ou 

mesmo o planeta. 

(B) Ocorrência de uma determinada doença que é habitualmente incomum entre 

pessoas de uma região, cuja incidência se prende à ocorrência de determinados 

fatores locais. 

(C) Aumento inesperado do número de casos de determinada doença em uma região 
específica. 

(D) Relacionada à ocorrência de surtos em várias regiões. A nível municipal é aquela 

que ocorre quando diversos bairros apresentam certa doença, a nível estadual ocorre 

quando diversas cidades registram casos e a nível nacional, quando a doença ocorre 

em diferentes regiões do país. 

(E) presença contínua de uma enfermidade, ou agente infeccioso, em uma zona 

geográfica determinada; pode também expressar a prevalência usual de uma 

doença particular numa zona geográfica. 
 
 

 
A febre amarela é uma arbovirose (doença transmitida por artrópode), uma doença 

infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por vetores. As primeiras 

manifestações da doença são repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, 

dor muscular, náuseas e vômitos. Entre julho de 2021 e março de 2022, foram 

notificadas 974 epizootias suspeitas de FA, das quais 24 (2,5%) foram confirmadas por 

critério laboratorial. No mesmo período, foram notificados 373 casos humanos 

suspeitos de FA, dos quais 2 (0,5%) foram confirmados. A transmissão do vírus foi 
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registrada no Pará, em Minas Gerais, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, 

sinalizando a circulação ativa do vírus nesses estados e o aumento do risco de 

transmissão às populações humanas durante o período sazonal. 

A infecção provocada pelo vírus da febre amarela confere imunidade permanente, nas 

zonas endêmicas são comuns infecções leves e inaparentes. Em relação ao período 

de incubação do vírus é CORRETO afirmar que: 

 
(A) Varia de 7 e 12 dias após a picada do mosquito. 

(B) Varia entre 5 e 10 dias após a picada do mosquito. 

(C) Varia de 10 e 15 dias após a picada do mosquito. 

(D) Varia entre 3 e 6 dias após a picada do mosquito. 

(E) Varia de 1 a 3 dias após a picada do mosquito. 
 

 


