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CONCURSOS

LÍNGUA PORTUGUESA

NÃO SE ESQUEÇA DE MARCAR, na Folha de Respostas, a letra da sua prova indicado na capa deste caderno.

PROVA ACS – MATUTINO

Leia o texto abaixo para responder as questões 1, 
2 e 7:

O labirinto dos manuais

1 -Há alguns meses troquei meu celular. Um mo-
delo lindo, pequeno, prático. 2 - Segundo a vende-
dora, era capaz de tudo e mais um pouco. Fotogra-
fava, fazia 3- vídeos, recebia e-mails e até servia 
para telefonar. Abri o manual, 4- entusiasmado. 
“Agora eu aprendo”, decidi, folheando as 49 pági-
nas. Já na 5 - primeira, tentei executar as funções. 
Duas horas depois, eu estava prestes a 6 - roer o 
aparelho. O manual tentava prever todas as pos-
sibilidades. Virou um 7 - labirinto de instruções!

8- Na semana seguinte, tentei baixar o som da 
campainha. Só aumentava. 9- Buscava o vibracall, 
não achava. Era só alguém me chamar e todo mun-
do em 10 - torno saía correndo, pensando que era 
o alarme de incêndio! Quem me 11- salvou foi um 
motorista de táxi.

12— Manual só confunde – disse didaticamente. – 
Dá uma de curioso.

13- Insisti e finalmente descobri que estava no 
vibracall há meses! O único 14 -problema é que 
agora não consigo botar a campainha de volta!

15 - Atualmente, estou de computador novo. Fiz 
o que toda pessoa minuciosa 16 - faria. Comprei 
um livro. Na capa, a promessa: “Rápido e fácil” – 
um guia 17 - prático, simples e colorido! Resolvi: 
“Vou seguir cada instrução, página por 18 - página. 
Do que adianta ter um supercomputador se não sei 
usá-lo?”. Quando 19- cheguei à página 20, minha 
cabeça latejava. O livro tem 342! Cada vez que 
20- olho, dá vontade de chorar! Não seria melhor 
gastar o tempo relendo Guerra 21 - e Paz*?

22- Tudo foi criado para simplificar. Mas até o mi-
cro-ondas ficou difícil. A não 23 - ser que eu quei-
ra fazer pipoca, que possui sua tecla própria. Mas 
não posso 24- me alimentar só de pipoca! Ainda se 
emagrecesse... E o fax com secretária 25 -eletrôni-
ca? O anterior era simples. Eu apertava um botão 
e apagava as 26- mensagens. O atual exige que eu 
toque em um, depois em outro para 27- confirmar, 

e de novo no primeiro! Outro dia, a luzinha estava 
piscando. 28- Tentei ouvir a mensagem. A secretá-
ria disparou todas as mensagens, desde 29- o início 
do ano!

30- Eu sei que para a garotada que está aí tudo 
parece muito simples. Mas o  31- mundo é para to-
dos, não é? Talvez alguém dê aulas para entender 
manuais! 32- Ou o jeito seria aprender só aquilo de 
que tenho realmente necessidade, e 33 - não usar 
todas as funções. É o que a maioria das pessoas 
acaba fazendo!

(Walcyr Carrasco, Veja SP, 19.09.2007. Adaptado)

* Livro do escritor russo Liev Tolstói. Com mais 
de mil páginas e centenas de personagens, é con-
siderada uma das maiores obras da história da li-
teratura.

1. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Na linha 12, “— 
Manual só confunde – disse didaticamente. – Dá 
uma de curioso.” A expressão em negrito corres-
ponde à:

a) fala de Walcyr Carrasco;

b) fala do narrador-observador;

c) fala da personagem;

d) fala do narrador-personagem;

2. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) Ainda com relação 
ao texto da questão 1, na linha 6, “Virou um la-
birinto de instruções!”  O verbo em destaque foi 
empregado no:

a) presente do subjuntivo;

b) futuro do pretérito do modo indicativo;

c) presente do modo indicativo;

d) pretérito perfeito do indicativo.
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Texto para a questão 3

“Se seguirmos o princípio do Faça Alguma Coisa, 
o peso do fracasso é reduzido. Quando o parâme-
tro de sucesso é meramente a ação – quando todo 
resultado possível é considerado um progresso e 
tem seu valor, quando a inspiração é vista como 
uma recompensa e não um pré-requisito – , somos  
impulsionados à frente. Nos sentimos livres para 
fracassar, e até mesmo o fracasso nos movimenta.”

(A sutil Arte de ligar o Foda-se. Manson, Mark.)

3. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) A palavra em ne-

grito é classificada como:

a) Pronome relativo;

b) Conjunção integrante;

c) Preposição;

d) Conjunção;

 

4. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) Assinale a alterna-
tiva que preenche corretamente as lacunas abaixo:

Fui ________ casa e constatei os fatos.

Irei ________ casa de papai, pois lá se encontram 
os documentos.

Não vou _______ festas.

Irei ______ festas.

Entregá-lo-ei ______ proprietária no momento 
oportuno.

a) à – a – a - às – a

b) a – a – a - às – a

c) à – à – às – as – à

d) a – à – às – às – à 

Texto para a questão 5:

“Talvez espante ao leitor a franqueza com que 
lhe exponho e realço a minha mediocridade; ad-
virta que a franqueza é a primeira virtude de um 
defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste 
dos interesses, a luta das cobiças obriga a gente a 
calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os 
remendos, a não estender ao mundo as revelações 
que faz à consciência; e o melhor da obrigação é 
quando, a força de embaçar os outros, embaça-se 
um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-
-se o vexame, que é uma sensação penosa e a hi-
pocrisia, que é um vício hediondo. Mas, na morte, 
que diferença! que desabafo! que liberdade! Como 
a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as 
lentejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-
-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou 
de ser! Porque, em suma, já não há vizinhos, nem 
amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem es-
tranhos; não há plateia. O olhar da opinião, esse 
olhar agudo e judicial, perde a virtude, logo que 
pisamos o território da morte; não digo que ele se 
não estenda para cá, e nos não examine e julgue; 
mas a nós é que não se nos dá do exame nem do 
julgamento. Senhores vivos, não há nada tão inco-
mensurável como o desdém dos finados.”

 
Memórias Póstumas de Brás Cubas

Machado de Assis

5. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  O texto acima ca-

racteriza-se por ser:

a) dissertativo;

b) descritivo;

c) misto;

d) injuntivo.
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6. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-

ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Anda, condenado 

do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resulta-

do, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o 

pequeno esperneou acuado, depois sossegou, dei-

tou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu al-

gumas pancadas e esperou que ele se levantasse.

Vidas Secas – Graciliano Ramos

O pronome lhe em destaque é classificado como:

a) pronome indefinido;
b) pronome pessoal oblíquo átono;
c) pronome possessivo;
d) pronome pessoal oblíquo tônico.

7. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  - Duas horas de-
pois, eu estava prestes a roer o aparelho. O manual 
tentava prever todas as possibilidades. Virou um 
labirinto de instruções!

A expressão em destaque encontra-se no:

a) sentido conotativo;
b) sentido denotativo;
c) sentido sinestésico;
d) sem sentido.

8. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-

ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Quanto à regência, 

assinale a alternativa que esteja correta:

a) O filme foi assistido por nós.
b) Ele foi no médico na semana passada. 

c) O médico assistiu ao paciente.

d) Eu atendi ao cliente.

9. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-

ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Nos primeiros tem-

pos, principalmente, não havia ao redor de mim 

pessoas de carne e osso, mas tão-somente alego-

rias: a inquietação, a futilidade, a estupidez, o 

desespero, o gênio talvez, e seguramente o vício 

de mil caras. Continuava convencida de que o pe-

cado é o vazio deixado por Deus e eu pendurava-

-me no balcão com fervor.

Gabriel Chalita – Simone de Beauvoir, direitos 

iguais

No texto acima, os termos em negrito foram sepa-

rados por vírgulas pela razão de:

a) Isolar substantivos;

b) Isolar uma citação;

c) Separar termos que possuem uma mesma 

função sintática;

d) Isolar uma sequência de palavras.

10. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Assinale a alterna-
tiva em que as palavras estejam grafadas em con-
formidade com a norma culta:

a) Escassês – beneficiente – atraves
b)  Apezar – faze – pesquisa
c) Tráfico – tráfego – escassez
d) Improvisar – rúbrica – solúvel

11. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) Assinale a alternati-
va que esteja em conformidade com a norma culta:

a) Ele não obedece os mais velhos.
b) O casal de namorados foi no cinema.
c) Os alunos chegaram cedo no colégio.
d) Devemos obedecer a Deus sobre todas as 

coisas.

12. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Se a história não 
segue regras estáveis, e se não somos capazes de 
predizer seu curso futuro, por que estudá-la? Pa-
rece, frequentemente, que o principal objetivo da 
ciência é predizer o futuro – espera-se que os me-
teorologistas prevejam se o tempo amanhã será de 
chuva ou de sol; os economistas deveriam saber se 
a desvalorização da moeda evitará ou precipitará 
uma crise econômica; bons médicos deveriam an-
tecipar se a quimioterapia ou a radioterapia terão 
mais sucesso na cura do câncer de pulmão.
Harari, Yuval Noah – Homo Deus: uma breve his-
tória do amanhã
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      Assinale a alternativa em que os vocábulos: 
história, estudá-la, ciência, econômica e câncer 

estejam com a justificativa correta quanto à sua 
acentuação gráfica, respectivamente:

a) Paroxítona, paroxítona, proparoxítona, 
proparoxítona, paroxítona

b) Proparoxítona, oxítona, proparoxítona, 
proparoxítona, paroxítona

c) Paroxítona terminada em a, oxítona termi-
nada em a, paroxítona terminada em diton-
go, proparoxítona, paroxítona terminada 
em r

d) Paroxítona terminada em ditongo crescen-
te, oxítona terminada em a, paroxítona ter-
minada em ditongo crescente, proparoxíto-
na, paroxítona terminada em r.

 13. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Assinale a alter-
nativa em que se verifica uma transgressão ao re-
gistro culto e formal da língua no que se refere ao 
emprego do pronome relativo:

a) O professor o qual me referi não tem ne-
nhuma dose de carisma.

b) São várias as reivindicações pelas quais es-
tão lutando os trabalhadores.

c) O resultado a que cheguei confirmou a mi-
nha intuição.

d) Recebi o relatório de um gerente de cujo 
nome não me recordo.

    
   14. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Assinale a alterna-
tiva incorreta quanto à concordância verbal: 
       

a) Vende-se casa de veraneio.
b) Vendem-se casas.
c) Vendem-se casas de veraneio.
d) Conserta-se carros.

15. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Indique um con-
junto de palavras escritas incorretamente:

a) Acento; acesso; excepcional; extenso
b) Extender; concessão; acensorista; misto
c) Abscesso; exceção; extensão; procissão
d) Estender; defesa; misto; deslizar

16. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Qual o perímetro 
do losango cuja medida do lado mede 6cm?

a) P=12cm

b) P= 20cm

c) P=14cm

d) P= 24cm

17. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Um engenheiro ao 
desenvolver o projeto de uma ponte notou em seus 
cálculos que essa ponte tem que ter 4 pontos de 
sustentação. Sabe-se que a carga máxima da pon-
te será de 8T. Os 2 pontos centrais de sustentação 
somados receberão 70% da ponte e o restante será 
distribuído entre os outros dois pontos, como fica-
ria essa distribuição?

a) Cabeceiras = 2T        Central = 3T

b) Cabeceiras = 1T       Central = 4T

c) Cabeceiras = 3T        Central = 1T

d) Cabeceiras = 1.2T    Central = 2.8T

18. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Uma urna contém 
50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Sorteando-se 
uma bolinha, a probabilidade de que o número ob-
servado seja múltiplo de 8 é:  

a) 3/25 

b) 7/50 

c) 1/10 

d) 8/50 

19. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  O conselho admi-
nistrativo de um sindicato é constituído por doze 
pessoas, das quais uma é o presidente deste con-
selho. A diretoria do sindicato tem quatro cargos a 
serem preenchidos por membros do conselho, sen-
do que o presidente da diretoria e do conselho não 
devem ser a mesma pessoa. De quantas maneiras 
diferentes esta diretoria poderá ser formada?

MATEMÁTICA
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a) 40.

b) 7920.

c) 10890.

d) 11!.

20. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Três amigos, An-
dré, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio 
fechado de uma cidade. O quadriculado representa 
a localização das ruas paralelas e perpendiculares, 
delimitando quadras de mesmo tamanho nesse 
condomínio, em que nos pontos A, B e C estão 
localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, 
respectivamente.

André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de 
Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguin-
do ao longo das ruas do condomínio, fazendo sem-
pre deslocamentos para a direita ( ) ou para cima 
( ), segundo o esquema da figura.

O número de diferentes caminhos que André pode-
rá utilizar para realizar o deslocamento nas condi-
ções propostas é:

a) 4

b) 14

c) 17

d) 35

21. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Em 11 de março de 
2020, a COVID-19, doença causada por um novo 
tipo de coronavírus, o SARS-CoV-2 foi caracteri-
zada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
como uma pandemia. 

Qual o significado do termo “pandemia” para a 
OMS? Marque a alternativa correta: 

a) Refere-se à gravidade da doença. 

b) O termo remete a capacidade de transmissão da 
doença na Europa e Ásia.  

c) É o aumento considerável do número de casos 
de determinada doença em diversas regiões no 
mesmo país. 

d) É referente à distribuição geográfica de uma 
doença, e reconhece a disseminação mundial de 
uma nova doença.

22. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Sobre o Município 
de Conceição do Araguaia (PA), assinale a alterna-
tiva incorreta: 

a) A população estimada do município em 2021 
é de 48.115 pessoas, conforme dados fornecidos 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

b) A Câmara Municipal de Conceição do Araguaia 
é o órgão executivo do município sendo formada 
por 11 vereadores.

c) Os atuais municípios de Redenção e São Geral-
do do Araguaia já foram distritos do município de 
Conceição do Araguaia.

d) A maioria da população do município é resi-
dente em áreas urbanas passando de 71% do total, 
conforme dados oficias do censo demográfico de 
2010 do IBGE.

23. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Avalie as questões 
a seguir que tratam sobre o Pix: 

I. Meio de pagamento criado pelo Banco Central 
(BC) em que os recursos são transferidos entre 
contas em poucos segundos.

II. Os serviços do Pix estão disponíveis a qualquer 
hora do dia ou da noite, incluindo finais de semana 
e feriados.

III. Fazer um Pix é mais fácil e rápido que efetuar 
um TED ou DOC além de ser gratuito para pessoas 
físicas, ao contrário do TED e DOC.

IV. O Pix não permite o pagamento de boletos e 
tributos. 

Assinale a alternativa correta:

a) As afirmativas I, II e III estão corretas.

b) Apenas as afirmativas II, III, IV estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
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c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

24. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Marque a alterna-
tiva correta que apresenta Presidentes do Brasil em 
ordem de sucessão: 

a) Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair 
Bolsonaro.

b) Fernando Henrique, Dilma Rousseff, Michel 
Temer, Jair Bolsonaro.

c) Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fer-
nando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro.

d)  Itamar Franco, Luiz Inácio Lula da Silva, Dil-
ma Rousseff, Jair Bolsonaro, Michel Temer. 

25. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  O artigo 144 
da Constituição Federal de 1988 estabelece que a 
segurança pública é um dever do Estado, direito 
e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio.

Sobre segurança pública, com base na Constitui-
ção Federal de 1988 é incorreto afirmar que:

a) Os Municípios poderão constituir guardas mu-
nicipais destinadas à proteção de seus bens, servi-
ços e instalações, conforme dispuser a lei. 

b) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva 
e a preservação da ordem pública.

c) Às polícias civis, dirigidas por delegados de po-
lícia de carreira, incumbem, ressalvada a compe-
tência da União, as funções de polícia judiciária e 
a apuração de infrações penais, exceto as militares.

d) A polícia rodoviária federal, órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulha-
mento ostensivo das rodovias estaduais.

26. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  No início da pan-
demia que afetou o Brasil e deixou a população em 
um estado crítico de saúde pública, o uso das tec-
nologias foram potencializados uma vez que parte 

das pessoas precisou de distanciamento. Durante 
o período de isolamento, foi necessário trazer 
o trabalho para casa ou, mais profundamente, 
fazer de casa um trabalho. O chamado “Home 
Office” ou trabalho remoto, popularizou-se ao 
mesmo tempo que os trabalhadores do home 
office apoderaram -se de várias tecnologias 
para que o serviço fosse cumprido a partir das 
atribuições de suas funções seguindo o curso a 
partir de um “novo normal”. Quais alternativas 
a seguir representam aplicativos que foram fa-
cilitadores dessa modalidade de trabalho?

a) Google Meet, para reunir-se com pessoas de 
maneira virtual e instantânea. 

b) Google Drive, para acessar pastas e arquivos 
compartilhados de qualquer lugar em rede.

c) Internet, aplicativo que busca qualquer in-
formação pretendida. 

d) WhatsApp, aplicativo multiplataforma de 
mensagens instantâneas e chamadas de voz para 
smartphones.

27. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Sobre as teclas do 
teclado ABNT2 marque a alternativa que corres-
ponde corretamente à ordem das respectivas pala-
vras que faltam no texto:

1-__________: Tecla modificadora de outras te-
clas. Geralmente usada para modificar a função 
das teclas de caracteres permitindo escrever ca-
racteres não exibidos no teclado comum como por 
exemplo: dois sobrescrito (x²).

2-_________: Apaga o caractere que está à esquer-
da do cursor de texto.

3-___________: Também chamada de Fixa é a 
tecla para fixar maiúsculas. Ativando esta tecla o 
texto digitado sai todo em maiúsculas. 

4-__________: É uma tecla modificadora. Ela é 
usada em combinação com outras teclas para exe-
cutar comandos de programa.

5-___________: A função desta tecla é apagar, 
excluir, arquivos e objetos selecionados na tela. É 
usada para apagar o caractere que está do lado di-

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
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reito do cursor de texto. 

6-__________: Em geral essa tecla leva o cursor 
de texto para o fim da linha.

7-___________: É a tecla para confirmar coman-
dos e para criar linha nova nos textos.

8-_________: É a tecla para cancelar a operação 
em andamento no computador ou para voltar ao 
passo anterior

9-_________: Em geral essa tecla manda o cursor 
de texto para o início da linha.

10-_________: Geralmente esta tecla é usada por 
programas de texto. Ela alterna entre o modo in-
serção e o modo sobreposição. O modo inserção 
acrescenta caracteres novos no meio de um texto 
existente sem apagar o que já foi digitado. O modo 
sobreposição faz o texto novo sobrepor e eliminar 
o texto anterior.

11-_________: É do tipo liga/desliga. Quando seu 
led está aceso o teclado numérico fica ativo.

12-_________: Nos programas de texto, esta te-
cla movimenta o texto para baixo, exibindo o texto 
que estava oculto na parte superior da tela.

13-_________: Nos programas de texto, esta tecla 
move a página para cima, exibindo a parte do texto 
que estava oculto na parte inferior da tela. 

14-_________: No sistema DOS apertando esta 
tecla enviamos o conteúdo da tela para a impres-
sora. No sistema operacional Windows esta tecla 
grava uma cópia da tela na área de transferência 
do Windows.

15-________: É uma tecla modificadora. Mante-
nha pressionada enquanto pressiona outra tecla. A 
função mais comum dela é alternar entre maiúscu-
las e minúsculas durante a digitação.

a) 1-Shift 
2-Back space
3-Alt
4-Delete ou Del
5-End 
6-Caps Lock
7-Enter ou return
8-Esc ou Escape
9-Page Up 
10-Home
11-Alt Gr
12-Insert ou Ins 
13-Num Lock 
14-Page Down
15-Print Screen

b) 1-Alt Gr
2-Back space
3-Caps Lock
4-Control ou ctrl
5-Delete ou Del
6-Page Down 
7-Enter ou return
8-Cancel
9-Home
10-Insert ou Ins
11-Num Lock
12-Page Up 
13-End
14-Print Screen
15-Shift

c) 1-Shift
2-Alt Gr
3-Caps Lock
4-Print Screen
5-Back space
6-Control ou ctrl
7-Delete ou Del
8-Cancel
9-Home
10-Esc ou Escape
11-Insert ou Ins
12-Num Lock
13-Page Up 
14-Page Down
15-End

d) 1-Alt Gr
2-Back space
3-Caps Lock
4-Control ou ctrl
5-Delete ou Del
6-End
7-Enter ou return
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8-Esc ou Escape
9-Home
10-Insert ou Ins
11-Num Lock
12-Page Up 
13-Page Down
14-Print Screen
15-Shift

28. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Observe a imagem 
a seguir:

Ao analisar as imagens, assinale a alternativa cor-
reta:

a) Na imagem é possível ver um documento 
do Microsoft Word no Layout de impres-
são. O texto com o preenchimento azul na 
parte superior, encontra-se no cabeçalho da 
página. 

b) Na interface de edição é possível de ma-
neira remota, compartilhar com uma ou 
mais pessoas este mesmo documento, se 
fechar sem salvar, ainda sim será possível 
ter acesso através da memória RAM.

c) É possível compartilhar este arquivo com 
uma ou mais pessoas desde que esteja 
vinculado à uma conta Gmail. O caminho 
é clicar em “compartilhar” (canto superior 
direito) e depois digitar o e-mail que deseja 
compartilhar.

d) Para inserir uma nova página neste docu-
mento do Word, é preciso seguir o cami-
nho: “Página inicial” > “Inserir nova pá-
gina”.

29. A respeito das noções de informática, 
assinale a incorreta:

a) Um dos recursos do Microsoft Word é 
a função de verificação ortográfica ao 
digitar;

b) O mouse pode ser configurado através 
do painel de controle do Windows, já 
o teclado, não é possível configurar no 
Sistema Operacional.

c) Os programas e recursos do LibreOffi-
ce são gratuitos e disponíveis para sis-
temas como Windows, Linux e MAC 
OS por exemplo.

d) Um firewall é um dispositivo (pode ser 
físico ou software) que controla o trá-
fego de dados.

30. A partir da situação encontrada na pla-
nilha do Microsoft Excel, qual o resultado 
será impresso na célula D1 ao digitar a se-
guinte fórmula:

=A1*C1/B1

 

a) 100
b) 30
c) 0,9
d) 90

31. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  As atribuições dos 

profissionais das equipes de atenção básica devem 
seguir as referidas disposições legais que regula-

mentam o exercício de cada uma das profissões. 
Identifique abaixo as atribuições comum a todos 
os profissionais da equipe:

a) Planejar, gerenciar e avaliar as ações 

desenvolvidas pelos ACS em conjunto 

com os outros membros da equipe;

b) Indicar, de forma compartilhada com 

outros pontos de atenção, a necessida-

de de internação hospitalar ou domici-

liar, mantendo a responsabilização pelo 

acompanhamento do usuário;

c) Acompanhar, por meio de visita do-

miciliar, todas as famílias e indivíduos 

sob sua responsabilidade. As visitas 

deverão ser programadas em conjunto 

com a equipe, considerando os critérios 

de risco e vulnerabilidade de modo que 

famílias com maior necessidade sejam 

visitadas mais vezes, mantendo como 

referência a média de uma visita/famí-

lia/mês;

d) Realizar diagnóstico com a finalidade 
de obter o perfil epidemiológico para o 
planejamento e a programação em saú-

de bucal.

32. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  A Lei nº 8.142/1990, 
dispõe sobre a participação da comunidade na ges-
tão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos fi-
nanceiros na área da saúde e dá outras providên-
cias, nela a participação popular é estipulada sobre 
a constituição das Conferências de Saúde e o Con-
selho de Saúde como as instâncias colegiadas às 
quais a sociedade civil tem direito a participação. 
Acerca dos Conselhos de Saúde, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) O Conselho de Saúde, em caráter perma-
nente e deliberativo, órgão colegiado com-
posto por representantes do governo, pres-
tadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, atua na formulação de estratégias 
e no controle da execução da política de 
saúde na instância correspondente, inclu-
sive nos aspectos econômicos e financei-
ros, cujas decisões serão homologadas pelo 
chefe do poder legalmente constituído em 
cada esfera do governo;

b) O Conselho de Saúde, em caráter provisó-
rio e deliberativo, órgão colegiado com-
posto por representantes do governo, pres-
tadores de serviço e profissionais de saúde, 
atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde 
na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas 
decisões serão homologadas pelo chefe do 
poder legalmente constituído em cada es-
fera do governo;

c) O Conselho de Saúde, em caráter perma-
nente e exclusivamente consultivo, órgão 
colegiado composto por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profis-
sionais de saúde e usuários, atua na for-
mulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde na instân-
cia correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do 
governo;

d) O Conselho de Saúde, em caráter perma-
nente e deliberativo, órgão colegiado com-
posto por representantes do governo, pres-
tadores de serviço, profissionais de saúde 
e usuários, atua na formulação de estraté-
gias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente, sem 
atuar nos aspectos financeiros, cujas deci-
sões serão homologadas pelo chefe do po-
der legalmente constituído em cada esfera 
do governo.

33. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Anteriormente 
denominada de lepra, a hanseníase é uma doença 
crônica de fácil transmissão e de tratamento pro-
longado, causada pela bactéria Mycobacterium le-
prae, pode afetar qualquer pessoa. Caracteriza-se 
por alteração, diminuição ou perda da sensibilida-
de térmica, dolorosa, tátil e força muscular, prin-
cipalmente em mãos, braços, pés, pernas e olhos e 
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pode gerar incapacidades permanentes. Dentre as 
alternativas abaixo, assinale aquela que se carac-
teriza como a principal forma de transmissão da 
patologia.

a) Contato com fezes de paciente no iní-
cio da doença;

b) Contato com mosquito infectado por 
paciente positivo;

c) Compartilhar objetos perfurocortantes, 
como alicates, tesouras e bisturis de pa-
cientes positivos;

d) Através de gotículas de saliva elimina-
das na fala, tosse ou espirro de pessoas 
não tratadas e em fases mais adiantadas 
da doença.  

34. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  A Diabetes Melli-
tus é uma patologia caracterizada por disfunções 
metabólicas que ocasiona o excesso de glicose na 
corrente sanguínea, levando o paciente a um qua-
dro de hiperglicemia. Dentre os sinais e sintomas 
mais comuns desta doença podemos afirmar como 
correta a seguinte questão mencionada abaixo:

a) Fraqueza, visão turva e febre;
b) Perda de apetite, diminuição de peso e fra-

gilidade óssea;
c) Produção excessiva de urina, perda de peso 

e fome em excesso;
d) Cegueira, aumento de peso e cardiopatia.

35. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  A partir da im-
plementação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
o Brasil se tornou referência na execução e orga-
nização do processo de imunização vacinal. Iden-
tifique nas questões abaixo, quais doenças podem 
ser evitadas a partir da vacinação disponível nas 
unidades básicas de saúde:

a) Poliomielite, Hepatite B e Febre Amarela;
b) Poliomielite, Hepatite A e Dengue;
c) Sarampo, Rubéola e Dengue;
d) COVID 19, Poliomielite e Malária.

36. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Biologicamente, as 
crianças necessitam de um certo tempo até que seu 
sistema imune passe por processo de maturação e 
possa combater de forma autônoma alguns pató-
genos causadores de doenças. Nesta fase algumas 
doenças têm característica de ser altamente trans-
missíveis, assinale a alternativa que encontra o rol 
de doenças transmissíveis na infância.

a) Alergias, intolerância a lactose e parasito-
se;

b) Catapora, Alergias e Caxumba; 
c) Caxumba, diabetes e Alergias;
d) Caxumba, Catapora e Resfriado.

37. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  O acompanhamen-
to clínico do Pré-Natal é um direito garantido a 
todas a gestantes em território nacional, durante o 
acompanhamento da gestação alguns exames são 
solicitados para detecção de Infecções Sexualmen-
te Transmissíveis (IST´s), assinale abaixo a alter-
nativa que se enquadra como uma IST.

a) Diabetes, Sífilis e Coqueluche;
b) AIDS, Sífilis e Vírus do Papiloma Humano 

(HPV);
c) Gonorreia, Sífilis e Diabetes;
d) Hipotireoidismo, Sífilis e AIDS.

38. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Estudos eviden-
ciam que o aleitamento materno confere inúmeros 
benefícios tanto para o bebê, como para a mãe. Ba-
seado nestes estudos assinale a alternativa que jul-
gar correto sobre a prática de aleitamento materno.

a) A Organização Mundial da Saúde (OMS), 
recomenda o aleitamento materno exclusi-
vo até os seis meses de vida;

b) Após os seis meses de vida, recomenda-se 
a suspensão da prática de amamentação e 
sua substituição por comidas semissólidas;

c) Em regiões quentes, como no norte do Bra-
sil, a amamentação deve ser suplementada 
com o uso constante de água para o recém-
-nascido;

d) A Organização Mundial da Saúde, reco-
menda o aleitamento materno exclusivo 
até um (01) ano de vida;

39. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  A Vigilância Am-
biental em Saúde é um conjunto de ações que pro-
porciona o conhecimento e a detecção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionan-
tes do meio ambiente que interferem na saúde hu-
mana, com a finalidade de identificar as medidas 
de prevenção e controle dos fatores de risco am-
bientais relacionados às doenças ou outros agra-
vos à saúde. Dentre os objetivos da Vigilância Am-
biental Identifique a alternativa incorreta abaixo: 

a) Produzir, integrar, processar e interpretar 
informações, visando a disponibilizar ao 
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SUS instrumentos para o planejamento e 
execução de ações relativas às atividades 
de promoção da saúde e de prevenção e 
controle de doenças relacionadas ao meio 
ambiente;

b) Promover, junto aos órgãos afins ações de 
proteção da saúde humana relacionadas ao 
controle e recuperação do meio ambiente;

c) Conhecer e estimular a interação entre 
saúde, meio ambiente e desenvolvimento, 
visando ao fortalecimento da participação 
da população na promoção da saúde e qua-
lidade de vida;

d) Contribuir para a Gestão no âmbito dos 
princípios do SUS, especialmente nos as-
pectos prioritários, das intervenções de 
promoção, proteção e recuperação da Saú-
de da coletividade e de grupos de riscos.

40. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  A hipertensão arte-
rial (HA) é uma doença crônica não transmissível 
(DCNT) definida por níveis pressóricos, em que os 
benefícios do tratamento superam os riscos. Tra-
ta-se de uma condição multifatorial, que depende 
de fatores genéticos, ambientais e sociais, caracte-
rizada por elevação persistente da pressão arterial 
(PA), ou seja, PA sistólica (PAS) maior ou igual 
a 140 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) maior ou 
igual a 90 mmHg, medida com a técnica correta, 
em pelo menos duas ocasiões diferentes, na au-
sência de medicação anti-hipertensiva. Conforme 
a descrição acima podemos julgar como fatores 
de risco para a hipertensão as seguintes condições 
mencionadas abaixo:

a) Cardiopatia associada ao uso constante de 
antitrombóticos;

b) Sobrepeso associado a ingesta elevada ál-
cool;

c)  Alimentação rica em cálcio e potássio;
d) Baixa quantidade de ingesta de sal;

41. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Os aerossóis 
são formados durante a fala, espirro ou tosse de 
pessoas. Desta forma é considerado um veículo de 
transmissão de diversas patologias. Baseando-se 
nesta informação identifique quais doenças abaixo 
podem ser transmitidas neste mecanismo.

a) Tuberculose, Malária e Leishmaniose;
b) Tuberculose, Hanseníase e Leishmaniose;
c) Tuberculose, Malária e Hanseníase;
d) Tuberculose, Hanseníase e COVID19. 

42. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  As infecções 
sexualmente transmissíveis (IST), abrangem uma 
gama de diversas doenças incluindo algumas curá-
veis e outras não. Alguns meios de proteção do ato 
sexual podem prevenir tanto gravidez indesejada 
como a transmissão de doenças, sendo assim o 
agente comunitário de saúde deve orientar o méto-
do contraceptivo mais adequado para as duas fina-
lidades. Sendo eles:

a) Uso de pílula do dia seguinte após coito in-
terrompido;

b) Uso de espermicida durante a prática de 
coito;

c) Uso de DIU de cobre associado a vasecto-
mia masculina;

d) Uso de camisinha feminina para a prática 
de coito.

43. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  A desnutrição in-
fantil é um problema de saúde pública, no Brasil 
e também em países subdesenvolvidos.  Segundo 
a Organização Mundial da Saúde (OMS), nestes 
países mais de 50% das mortes de crianças abai-
xo de cinco anos estão relacionadas à desnutrição. 
Este agravo decorre principalmente da pobreza, 
de más condições ambientais e da realidade social 
em que se encontram estes indivíduos afetados, as 
implicações da desnutrição podem acarretar nas 
crianças as seguintes complicações:

a) Comprometimento do sistema imunológi-
co e retardo no crescimento;

b) Problemas cognitivos e alargamento da es-
trutura óssea;

c) Diminuição do desempenho escolar e acu-
mulo de ferro na corrente sanguínea;

d) Redução das habilidades sociais e alto de-
sempenho individual.

44. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  O capítulo II, da 
Lei 8080/1990 versa sobre os princípios e diretri-
zes do Sistema Único de Saúde (SUS), estes são 
consonantes ao art. 198 da Constituição Federal, 
foram formatados com objetivo garantir o acesso 
universal do usuário aos diversos níveis de atendi-
mento da rede SUS. Baseando-se na afirmativa an-
terior, encontre a alternativa que não compreende 
os princípios e diretrizes do SUS encontrados em 
sua Lei Orgânica.

a) Universalidade de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência;

b) Igualdade da assistência à saúde, sem pre-
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conceitos ou privilégios de qualquer espé-
cie;

c) Aprimorar os conhecimentos técnicos, 
científicos, éticos e culturais, em benefício 
da pessoa, família e coletividade e do de-
senvolvimento da profissão;

d) Ênfase na descentralização dos serviços 
para os municípios;

45. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) A Portaria nº 2.488, 
de 21 de outubro de 2011, aprova a Política Nacio-
nal de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) 
e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS), nesta mesma portaria são mencionadas a 
infraestrutura mínima para a abertura de uma uni-
dade básica de saúde (UBS), esta infraestrutura 
está nominada de forma CORRETA na questão de 
alternativa:

a) Sala multiprofissional de acolhimento à 
demanda espontânea;

b) Sala de vacinas, hemocomponentes e he-
moderivados;

c) Sala de Hemoterapia e soroterapia;
d) Sala de regulação de insumos médicos e 

sanitários;

46. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Identifique abaixo 
quais doenças tem como agente causados um ví-
rus:

a) Hepatite B, Gonorreia e Sífilis;
b) Hepatite B, Tuberculose e Febre Amarela;
c) Hepatite B, Dengue e Febre Amarela;
d) Hepatite B, Tuberculose e Febre Amarela.

47. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Complete a lacuna 
abaixo, com a informação CORRETA sobre o his-
tórico da Dengue no Brasil. “A dengue é caracte-
rizada por uma infecção cuja seu agente etiológico 
é um vírus, este vírus é subclassificado em qua-
tro (04) sorotipos distintos circulantes no Brasil, a 
forma mais grave de infecção é popularmente co-
nhecida como Dengue Hemorrágica ou Febre He-
morrágica da Dengue (FHD). Os primeiros diag-
nósticos de FHD n o Brasil foram identificados no 
ano de 1990, no estado do Rio de Janeiro, sendo 
o sorotipo ______________, responsável pela sua 
introdução”.

a) DENV-1 – Vírus do dengue sorotipo 1;
b) DENV-2 – Vírus do dengue sorotipo 2;
c) DENV-3 – Vírus do dengue sorotipo 3;
d) DENV-4 – Vírus do dengue sorotipo 4.

48. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Sobre a tuberculo-
se, identifique a sequência que traz todas as infor-
mações corretas:

a) Infecção de origem viral, não dispõe de 
tratamento medicamentoso e a única forma 
de impedir o contagio é através da imuni-
zação vacinal;

b) Infecção de origem viral, dispõe de trata-
mento medicamentoso, não há formas efi-
cazes de impedir o contágio;

c) Infecção de origem bacteriana, não dispões 
de tratamento medicamentoso, o tratamen-
to se baseia exclusivamente em profilaxia 
por antivirais;

d) Infecção de origem bacteriana, dispões de 
tratamento medicamentoso e tem cura efe-
tiva.

49. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Identifique abaixo 
as atribuições especificas ao Agente Comunitário 
de Saúde:

a) Realização de visitas domiciliares regula-
res e periódicas para identificação e acom-
panhamento: de situações de risco à famí-
lia;

b) Realização de visitas domiciliares regu-
lares e periódicas para identificação e 
acompanhamento: de grupos de risco com 
maior vulnerabilidade social, por meio de 
terapêuticas, de prevenção de doenças e do 
processo de cura.

c) Realização de visitas domiciliares regula-
res e periódicas para identificação e acom-
panhamento: do estado vacinal da gestante, 
da pessoa idosa e da população de risco, 
conforme a suspensão do uso de medica-
mentos de uso controlado e continuo; 

d) Realização de visitas domiciliares regula-
res e periódicas para identificação e acom-
panhamento: o acompanhamento de con-
dicionalidades de programas sociais, em 
parceria com os hemocentros para pacien-
tes com cardiopatia congênita. 
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50. –(IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  A Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS), é ocasionada 
por contaminação do vírus HIV. Identifique abaixo 
a sequência de informações CORRETAS sobre o 
seu processo de contaminação/transmissão:

a) O paciente pode ser contaminado por utili-
zar objetos pessoais como toalhas e roupas 
de cama de um indivíduo portador do vírus 
HIV;

b) O paciente pode ser contaminado por con-
tado com espirros, ao dividir o mesmo am-
biente de um indivíduo portador do vírus 
HIV;

c) O paciente pode ser contaminado, por com-
partilhar objetos perfurocortantes, como 
alicates de unha e seringas de um indivíduo 
portador do vírus HIV;

d) O paciente pode ser contaminado, por 
realizar a prática de sexo oral com uso de 
preservativo em um indivíduo portador do 
vírus HIV. 

 


