Prefeitura Municipal de Rio Novo

Processo Seletivo Simplificado
002/2017
Do Certame para Contratação e Formação
de Cadastro Reserva para Contratação
de Agente Comunitário de Saúde
por Tempo Indeterminado por
Excepcional Interesse Público

CADERNO DE QUESTÕES
CARGO:

Agente Comunitário de Saúde
(PSF III)
Nº INSCRIÇÃO:
NOME:
ASSINATURA:
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INSTRUÇÕES GERAIS
Você recebeu do Fiscal de Sala os seguintes materiais:
• CARTÃO DE RESPOSTAS, onde o candidato deverá examinar se o
número de inscrição impresso está correto.
• CADERNO DE QUESTÕES, onde o Candidato deverá preencher a
próprio punho e com LETRA DE FORMA LEGÍVEL o nome, o número
de inscrição e assinar como no documento de identificação.
• Este caderno contém 10 QUESTÕES distribuídas em PÁGINAS NUMERADAS.
• Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal
de Sala.

Atenção: NÃO ABRA este caderno até que o fiscal sinalize o
início da prova.
A duração da prova é de 2h (duas horas). Este tempo inclui o
preenchimento do Cartão de Respostas e a Prova Escrita.
• Verifique, no Caderno de Questões se faltam folhas, se a sequência e o número de questões conferem. Não destaque folhas da Prova. É permitido ao candidato somente destacar na
linha pontilhada, o gabarito rascunho da última página desde
caderno, sem danificar o material.
• Durante a realização das provas não será permitido qualquer
espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem
a utilização de livros, apontamentos, manuais, ou impressos,
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bem como, máquina calculadora, telefone móvel, agenda eletrônica ou similares, relógio do tipo data-bank, bip, MP3, gravador ou qualquer outro transmissor/receptor de mensagens,
sob pena de exclusão do concurso, devendo mantê-los DESLIGADOS e devidamente identificado pelo fiscal de sala, ou qualquer outro material.
• É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer
com armas no local de realização das provas. Caso o candidato detenha a posse de arma, deverá ser orientado a entregá-la
na Coordenação e buscá-la no término das provas;
• Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o
mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não
cabendo reclamações posteriores neste sentido.
• O Caderno de Questões pode ser usado livremente para fazer
rascunhos, a fim de concluir pelas respostas às questões formuladas.
• A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitido perguntas aos Fiscais de Sala. Cabe
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
• Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com 05 (Cinco) alternativas (A, B, C, D e E) para resposta, sendo adotada,
para fins de correção, uma única resposta correta por questão.
• Transcreva para o cartão de respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o círculo correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta, conforme o
exemplo a seguir:
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Questão
00

Resposta

A B C D E

• Não haverá substituição do cartão de respostas por erro de
preenchimento. No cartão de respostas, marcação de mais de
uma alternativa em uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo destinado para cada marcação poderão anular a questão. O cartão de respostas não pode
ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• O candidato só poderá retirar-se da Sala de aplicação da prova após 40 (quarenta) minutos de seu início. Somente em caso
de urgência, pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada no sanitário sofrer revista.
Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
Fiscal de Sala. Aguarde autorização para devolver, em separado, o Caderno de Questões contendo a Prova Objetiva e o Cartão de Respostas, DEVIDAMENTE ASSINADO.
Esclarecendo que por razões de segurança, a Administração de
Talentos Humanos disponibilizará as Questões da Prova Objetiva no site http://www.rionovo.mg.gov.br/processo-seletivo a
partir das 9 horas do dia 27 de Novembro de 2017.
• Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de gabarito, do resultado e recursos. As informações serão publicadas na internet. O Gabarito desta Prova será divulgado no site
http://www.rionovo.mg.gov.br/processo-seletivo no dia 27de
Novembro de 2017 à partir das 9:00 horas.
BOA PROVA!
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PORTUGUÊS
QUESTÃO 1 – Observe o trecho retirado do Hino de Rio Novo:
Salve, gentil Rio Novo,
Filha de Minas Gerais!
Salve! No amor de teu povo!
Salve! Em teus belos anais!
Refrão
Em teu louvor nossas vozes,
Dos corações juvenis,
Voem, céleres, velozes,
Por todo vasto país!
Teu seio imenso tesouro,
Celeiro de promissão,
Oferece pomos de ouro,
Do trabalho em galardão.
Refrão
Do fundo vale às colinas,
Fez-te grande a natureza,
Gema sem jaça de Minas,
Berço de amor e beleza.
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De acordo com o Hino de Rio Novo, podemos afirmar, exceto:
a) anais significa registro da história de um povo, de uma instituição etc.
b) céleres significa rapidez, muito veloz, ligeiro
c) promissão significa impedido de prosseguir, continuar
d) jaça significa mancha, mácula.
e) NRA – Nenhuma das Respostas Acima
QUESTÃO 2 – A separação de sílaba correta da palavra SUPERSTIÇÃO é:
a) Su-pers-ti-ção
b) Super-rs-ti-ção
c) Su-pe- rsti-ção
d) Su-per-sti-ção
e) NRA – Nenhuma das Respostas Acima

QUESTÃO 3 – Está incorreta a grafia da palavra, exceto:
a) Obistrução
b) Americanisou
c) Âmbito
d) Pocessivo
e) NRA – Nenhuma das Respostas Acima
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QUESTÃO 4 – Considere as frases:
1) “Eles querem que nós (fazer) o trabalho”.
2) “Fazemos esforços para que todos (caber) na sala”.
Flexionando corretamente os verbos indicados, teremos:
a) façamos – cabem;
b) fazemos – caibam;
c) fazemos – coubessem;
d) façamos – caibam;
e) NRA – Nenhuma das Respostas Acima

MATEMÁTICA
QUESTÃO 5 - Com a velocidade de 75 Km/h, um ônibus faz um
trajeto em 40 min de Rio Novo a Juiz de Fora. Devido a um congestionamento, esse ônibus fez o percurso de volta em 50 min.
Qual a velocidade média desse ônibus?
a) 26,66 km/h
b) 45 km/h
c) 60 km/h
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d) 93,75 km/h
e) NRA – Nenhuma das Respostas Acima

QUESTÃO 6 - Uma Empresa tem 25 empregados, dos quais 24%
trabalham a noite. Quantos empregados trabalham a noite nesta
Empresa?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) NRA – Nenhuma das Respostas Acima
QUESTÃO 7 - Um trapézio tem a base menor igual a 2, a base
maior igual a 3 e a altura igual a 10. Qual a área deste trapézio?
a) 15 cm²
b) 25cm²
c) 35 cm²
d) 45 cm²
e) NRA – Nenhuma das Respostas Acima
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QUESTÃO 8 - Em uma indústria de cosméticos, cada funcionário
do setor de embalagens consegue embalar, em média, 500 produtos por dia, trabalhando 6 horas por dia. Essa indústria possui,
atualmente, 20 funcionários no setor de embalagens.
Para atender ao maior volume de encomendas para o dia das
mães, a indústria irá contratar mais 10 funcionários para o setor de embalagens. E todos eles, funcionários antigos e os novos
contratados, irão trabalhar 8 horas por dia.
Nessas condições, o aumento do número de produtos embalados
por dia, será de:
a) 10.000 produtos.
b) 15.000 produtos.
c) 20.000 produtos.
d) 25.000 produtos.
e) NRA – Nenhuma das Respostas Acima

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 9 - Faz parte dos eventos da cidade de Rio novo, exceto:
a) Dia da Padroeira Nossa Senhora da Conceição: realizada no dia
8 de dezembro.
b) Bloco do Zé Pereira – desfila nos fins de semana dos meses

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
PROCESSO SELETIVO - Edital Nº 002/2017

anteriores ao Carnaval. Tradição e alegria fazem a fama desta
manifestação centenária, registrada como Patrimônio Imaterial
de Rio Novo.
c) Baile dos Malas – o evento marca a eleição anual da diretoria
do Clube dos Malas, garantindo alegria e irreverência em uma das
festas consolidadas do calendário local.
d) Grandiosa e tradicional festa de São José na Igreja Matriz no
dia 15 de Abril.
e) NRA – Nenhuma das Respostas Acima
QUESTÃO 10 - As eleições de 2018 no Brasil, elegerão; marque a
resposta correta:
a) Presidente da República, Governadores, Senadores, Deputados
Federais, Deputados Estaduais/Distrital;
b) Presidente da República, Governadores, Senadores, Deputados
Federais,
c) Presidente da República, Governadores, Senadores, Prefeitos;
d) Presidente da República, Governadores, Senadores, Deputados
Federais, Deputados Estaduais/Distrital, Prefeitos;
e) NRA – Nenhuma das Respostas Acima

